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tuwǹııl'ıı_-z

._-~.-_."^"°'“.K"

.______ ,.._ E...
1 "~A'.ı

z

.A-

,ı'ı`ıı A\'_'~ _ ". \
ı

.__ .-_-3,-'ÍC`v_-_._
'„ W' '?~'\'I .-"

.Ik'\": `:Š" ı'hı 'NH' ı"'“~""

_f.§li:;~» A-1
_ li E1131 {`

. __. , __.
Š`sı1*`

1. 31 1} (_):

J JP. „'23-«.„,

«\-=
`*.-r'

9:7.'EWZ,_ .:::i`L

:_ ë\ı=,_ÍI,\§.:,ˇ, â}ıŠ_ı__.",Ifi!L _ „Í Ö._-_z,,?Á-*ftı.3_i____;,`__t.___ ___ » _ z _ _,____~f_ı__

'IP'
__va,,__AD

_..-._-SÉ-,.....-z-
_...--«_ _,,__.„ ~“_<',`..1 OŰOcııfvgiııı

_z$-*,z__ -.-'.`,`

_...

.ı*.ı°_'.ˇ_
'„_:„_ -

-_ JoH _._. ."."'.»Š-.
-...

-Río

\|,ı ,ıı _

'ˇ _'Č}'.'\}'Í".\ _ .

-_' v 1.1-~`I>.!-311' :-\.!ÍÍ\.~\ı'.,{__._'_:ıı«,'i eg ı[_ı_._:,_}_.

,, ı.
-._'_.

.-_..-_\_` .f`“Ã 4-`._` . _-___ '_.-'\
- _.- A4,-ı -.-;ıı~_

ı~'-
`s«.f~`.-_»«f*:'{-ifıl*

:Š |\_ı'} 0 A`\_'
.ˇ ı"çı)

w

___
gp .` v. _\ o

mi

0`fQ

~.....f
.~.__., -_. «__ “ıv ..`:,.ffr_-__., - .W

1."."T*“ˇ

ıı"'I_;.i“.

_"Á. _`a-'.:,=V_-j-»R--`Í""`V .<:'h*\.'rb.'-2
_. -_. __._,_...-

__:_

__:-35:2'„_-A4-___

«ı»._
f. "-ˇ ;,_z"~v„I ˇ'i.;_____..._... „_S._:ı~ıı -ffi.„___ .O„Á”`ız-

Ifr. -*Š
Í' «,ıf 21}!'ı.ı~ ~.-Á':`.-"._ıb-q -:_-.`« _.._._-_...

Ü4 -_-:___.

._,. __ 'L1 _ _ __ _ , __. ...._.
. _"=-»_.___-,«

Í _'.| . 1.' ,'_,_ _*_A- -_ , .

_\ı_..`
ı-_--.

:--1:.-*vı-_:-'~

,LWQ

.

*`~..-
7-ıı.F- - _,_

';."-. A

-fi_^-"II:ı.?':-'-f_““"__-.„.`.7_-'.«"...ff.j'-:ı";I“'?"fi'; -_~_".j._'.Z-."."f*.:'f.^-:~Í`:-_:-»'-.1-"-2-Aˇ-- _...._-_.,..-,.._.__:._._._-_-_ _A_-.j..`:_"':--'.--:_-_-__-_....'.-'..-`--__ _.___~__-_-.«.ıı-ˇ__-.-_-_'ı_..--_. _;.__,'.:“....-._-__...-_-...'..-_-.---_--_.

~ıı

_ _.. -».-

z

'L4.4 _'Í -ıı
0 ıı *L Š

4:
ı. __-ı :_-_ fu :2_.-

?(`\):\

A |Jˇ\"'.ı"

._„
ı"O-Ár ..':~'.'-'RZ-j_-„Á-`

_A _,_.
__~„

\ IJ, 'P ' ' J' . ' .
A.|_`»\_ .L U`ıÍıÍ_.Íl\I_!,__f' ',|'._Í„'y{ _' .`_ ,J
[vu ı'_. \f_ıı~_<`l\~,I_-. ı.ı~,- ı'1.~.'_.', 1.f.«,_,s .|,~.,ı,'_«_\§~.'-!.Í.` -;ı~~,'_,A1.z _ -
$ıJl, )ı\I,1` 'A'\ııÍ.A ı ı.* I ' * . *ı .' , ı.Ff,.'~}_};._-\`»-.|\ı,.*. `(ı'.ı,„§~ _*,*5.~,"

\ıı«.f_ıZ- .fi-„iz ,I.-1.-]x§=;;ı'.f„~*_»_. .A,_~í`,._ _.\_<.A.«*-.~:}“;,..
IA 'Áı `_ı'. 'HH -A! _\_- H IÍ _\._;._,\_; _._.'_.'__._ı_. ___ ;:_._{.;.___.=~'„
-»II .,_»\ ,Az _.. «-

Év
ıf
XAJLNz

___. fi. .-__ ı.:'.-
°":°5 _'I'

ı ' J

.,.

l 1

.-_ Č-
_-ız_..-_-0 *.A_z 'JL' -G4- _.:-D,

,_.

-_\.*ı\. ` , ._..~., f°'-'Ú'Bvıˇ `>4,. -1,3
___..E4_ .-..~___D..-.

1“"f"ı` J ` ˇ' `~`- A'»-`z “.f;»T...-f- in 'J' *K \`~~_-*»1.= 2_l»`„`. 4- ~„ Q-
1 ı 4: _ \

'ff ı`- .ı"ı '.'| ˇ. I|'ˇ_ _ _ _ ,_ _ __,Íf.
} }>Ü! ı ,. _!Í\,`4'ı_'\ı` Kõ-'AA :+-_:. Í?

~ı__;_ ;„._. -_,
:-2`

> ı_._,_,_ ı'..Í ~.,L„~vLÍ"-. -Á.

*_ f 5,., _.'_I :,§ı_'_Š ı)ıÍ _\_h_ -,mé _, ,p1:fÉ~.`-f.'- :*`~ı.'.-*F.~"+-z~.* ~“'-'zıPA.1-mi":`ffi~`~
--ăÍ`<ˇ`z-7:-`='-"_`_:__ ˇ “`-"<'-r'~=:*Í~'-1'-:

-'11:-':1'ı^'!'.`.:'_":Ű7- `__:g§&ı-*ai-`.ı

J' "'**."l';";-Ű ' ı\ll*A,.`_ _,__.__,,;_1ı.J.A_Üi=.__,f~ ,_~___`ır»_,z z:_ı__ z
-`»-__,-ı \~_:»'}'ı)g:,{1_ušı } ı\',u} N-v'3l,§,1: `ıŠ_.,_

”~. I
~ E

- 2̀.-»Á-w~'

z*í:«ı>`**«~*1"*A~~ë+fi;=fA?z W-=*f§`ff;sõs:ëf
„.ı.<.-nc ._,_<.„`__J.-`Š`f={*Z'1"”_.ı._-;,__„',_

_ Í! ._ p. . _ _Í.Í:ˇ:'.»'?“f~: Nläıfmdf. '-WE R: Nm, -:..=`~~«»«{_\«..1.õ$.. ~'ı`.» -'W-fı«f.~'}~ Š-`»»
Ű. _ ıf _)"`I _ ı,-. ~f` §,`„H .i_ı_ '|\ı_ıÍ>v; (Š _`ı'_ıJ V _' DL, I! ıÉg,-z_:*_Š.”§~._<{,\!ı_!____} ñıãsăäız ,\\'b_ı.ı ._.__ıfı_:_ ___ˇ)\ Í ı_:ı\___:___:_:___š`_.

- .,; J ı H - ı_ 1,1* ` ._fA__,-_*_;_.._š:;ë~;z:zf;;.;_: .A
`Í*A'A{'\§" 'Í '(111Í .\. v -' I'Š&«;:~'~.`äšiıfz:$:ı«č«L.-2~_*!! va:-"--__.f ,..f.„.;,.,,:'K_ˇ..4_;-J..__- zu!"7“'.`.ı'“-,Ü0__.-_ .;,;"'-sflf-Z7'Á3.-VIflı

'.'L''õ-

'̌'.'_0'.
'_'_

ı`,'.J .'_
' .`

ch*
17.0

»Š _--.':_f:' °'-WÍÍÍ M Í* -34'.* 3 ı ı ' 1\ ~` D4 ?'.»~*A 'A ı'.~_ı ı.f.«~. *ˇ __ _ _ _ _eÍ';_ı___ ı _ |;.:_\___!:af\ı\)hF|:,§f}I_Í ll-Í>,__\`_.ÍPr_'__,\ı.,,_. _ .__M___ ___ ___ ı ,ı_ __ _ _, _ ___ ___\_ :_

z“» A `.- “W _ _má*?.`L3(f}ve':§"`s\fš`W:-!~f*5'^“"J"čF«"'W'-.`-;ai*-~f~181-?-.'A - ' `~ 1: ' 1 «a . :";_~ ~.f^~~'.
` ` _vÍıi~ "*- EÜ) 'ül')f&L:ı)'f?J9'ı"Ív_\{ã( W ""**.`»`k»`i':.~ `Üv'ı'~_"°'Í"»`Í"_i..'-

D' ˇ' ` I _
Jill Ü §_ı__ı..J_ .,`»,Í_\\ {\'_".l,_`l QS ,_ _' 'Ady |.\`ı .O{f_ _ _ ÉV '_ _ bb

`%_§._;.*Íz`Í,:§,ıš3__»;f§_\f,_zč*'Š:LÉ;§gÍ_ä}§§ŠšŠ3Í_._z;_3§Í§,;2;§ ff, át .;_;:.,_\.___ __ __.
':*Ăiı} ",1 "_`ı"fÍ"`:' U f`4,,""',~*~ )h*"Š :'\*"'ı'ı" ,;'»(,~.#“ \" \ ıw-*`;[^" -. ı _ " '.-4"Šˇ°.ı"' ıff `}fı`_-*"` ıf “Áı- \*'ı «'ˇz`_\. `.`-' `. -"ıı\ »,,_Í ."ı"»`-'ˇ-'«'ı.§ ,s_ §5\_§'3`“ ıgfüf .`~_Q'ë.,\ëÍ}`iÍ\,\ ,Ü °,'>}\'-),..;\ ig -* Í. O, :su Š'~ Jı 5l,`:'-.?-3 ı I \

ı _ U? .#3111 M41 Q Í,;\J" 1*; U{7'|\, 3'-D *~'ı“zLı'Í VJ! - ~'^' ` ,«\Í_'\~. `-: ˇ I*-;7.' .`hm W?-.-»F3 1.. . 4.Í~ 1 ' N.-w -Hi; _'\nv_.'A,.-_f..-_-- *.\:\**: ~~ .=^ »rA_»a_r * ~Í.z. ~ A- ~ W i-.=+'.' vi'-» *'- 1* ı*'='»"-_-ˇ f 'Y-'H 2z~ ~. `.ı.~.'» _ " f` „«.f` V: `A55 " *$iÍ}:**?*fÍ.-Ă~É:Í!?ıä'l*13.i"§'s«';=`»i“»FÍŠ~'»MJ"LŐ:'z~*?W* _ *~ fi z`.3šz:1z$*ÍT.'»*?.«ëf.šfziz.z.Š=.- ~ hlıg' „ M -' 8' W »f A »«,~~z!_ z - ' -* .~_,.»- ~
ı " ' I\\\ | \ı,z"\ 1 IV.

f\ u ıčı ı J'

_. u . »H *-.- M. " ff .v _
-W A "O " ` 1' BU Í*
*B c 'š|,.lP{\ A. f I ` V in. ' ' ` uıı

. »L-YA -f,ı'0- fı`.' '_,!_`0 ı| ':_\)_-,_`- ı"\ı^ 'ıqıh Ű' HD* I* }\IÍ~ .

.
,...._'_1-=_~ı ııIí"d-v-ıí \..'-.::-`.-:T -.__-:_-_::

:Z»_-'_"'_'-' .`_-`_`.z~_;~.- -`-_r_:*__'z-_- _-.^.;~ˇ- -.-__`.-.2-

' ızl_.-A“.'ı-_)

_-..$ı.- A z .fm ı_
2%*-I* f3z×ë'Í"""”Í»_"`:`ë"3A1 Čý_*i?~1:.'Í'.`WÍ:*`_~<5“?1!;% ~.2=~f` i':í:f"~*:\-~`- ~.* `_-.ff

_:
Š H

.Š
P.

."'=

_.,r-P-:-
__

-z'-'É ˇo`f-:_ı:,.~Őıvı3ı._>ı"O„̌ .l"ıı-víz"_J
_._̀.,__ ,;-x.. -.4..ı

..._ -,-ˇ 'Zˇ ı-*`' ,'-._-.
~.

"' I` ııl A
\ \ J! i\_ı",\ Ü 1? 'L' ""'\ ki \ "<`,` '«.-PA, 'ˇ 'if _-`ı3 ":.*'{.'~.-Í?

, ._ ,\` , `,_) _._{ı_ lillııı' pí! _.. -_.
. ».A-z,- ~, , ı,,__ -«A>ı ._'ı '_ 1 ' ,.' ;` ' ' 3 _! ı`Íıffı_ı` .lf,)ı“'. "ıı _ :|ı_ı})__(. _,

." . v

-1. __.- --, ..-tf 5,ív_~'_ 'u,„-\r':~!._ __ ._ -Ü. , ___zı__f_ ,ı,§, __,_,_!`|122;,Q,wf.lz.z..ı$r,*:':lz},1;_.__,»{_ı§l_\;> Í_~_~_-,LA3 ,É:.§§}'ı_1_I\! ;-z.. _^Ü? I'>;_:__-_ `:~Í- „___ _,
'wv .ı lv

.____.-\ıp-Q
-__.

-8-. .-Í _.ı_- .__-.-_ ._`:`_ _,_'_
._!,`. _. ;_, ___ JQQÉ:-'_*,,\t,3 Ő f&L\«Ü__\_0_ı1? `__,___)

'êıııııllˇ-ČÍ 8̀-.'\I._ ~.__f__'-2:..~,-`._.'~,.
)-14,

rt .__\_'J?".-,»"1í_?\;,?.' H,--.~-'ı.:*.z.«~~ - zz z-~.~'. ».~.- 'UH _ , '>
~,')) >-.*Í{,'ı$)):,ÍČ_)§`J A.sw! 'Vs *LJI Ar" ' -H ı{H'."ı} "`I;f{>(`\"'""\Š.»*'Íf"'v\'°`- '.\“3_I*'._-"ıŠ\~ _' .„f _. _ ~z.~~ ._ w f ..(ı' ~ .~~.= .-'z z*~:«~ wv =u`-z-- 2+;-ı már «:a:- «~`«-~ ci__. -: -.ˇ-:T7

_- ._Z„P-',,~_ -fő' .A"-ı._`__,`_-._
._ı, _..

.-.ˇ -,_z_- __..-___1....-.
J--KK..

~ l1

ı _ __l__,,.|ı. 'fı , ı_J
_ v ,I . . ,Lfvz.-`,=.°_-,Y~
ızf, ff.. _„` :H ıˇý _`. _. D

.J J ,_
_ \ _";\ =ı)4}\\ı_ y _\ '\'('.;"- _ »_ -'H fn”-.>,\24 1.1.1/

""Jfı'„':.
_*.M

*L _.

:-.M
-1: „L-"1"''Í

ˇ L _ ` “ ÍHIÍ1' -. :5"-*Í'Š*`'. _ı> <
z

....~ -.;*~:`Z*::"J.-.«.;-.L-_-';"J-,.--ı___'ŠÍ'- . Í fa
Í ' ' ı`ı":'i'3*

Š`»"_fp1!.'__. *'.
*S3 I1.5;

Üv
.~._

- `L`?“"-"
;:.{-ˇ _ev- -“(395-4

-Z_
-;"_ -(É'...__--... ':"F'

ıivıfštãfçz

D U *_` `

' I

8:,-` _ \ 's
Üı' \ L' H! „'.ı",°_" 'H2' hı'\\"\'}ı'}}-.ı*Íf"?`«"`:f..:\$\'U 1*.,1. D D -22-

ˇD
I- .k'.*`.^:Í 'ˇ _ ~

.- AL' -A_."'~ `A'._" ...W

'D

"' .'. “I . 'I ,l`| .I lÍ :»ÍÍ:§ı'?.'Í l_f'Č.*` “tv &pŐf'°„'ıız?`;Í\.Íj
, __I J. _ ___. _ , _J' 'X' '__b:J Iıfi ); » __\._f__*(~12-_:“ ;':ë -,„~1*~`Í.=** :(3 ;i.-,..f.!,-.`Í..;`;\z`í-_jıfi.«_-:11='- '- \"'Í<'ı.A.„`-a`ı- -1-`m-f*' *'44 `
1.' ıi """ ""f "\"«'3?5`j-A I ,D

ı,,_ .J ı_ >_ ,Í .._\J ,u I, ı .4_

* ff” 13- ~,_ =š` -zz§ı~1fı`z_`:;»ı§:t;.~f;Íí_ i
P \`ı~,Í,.fı

Í,-',|'fl

li I ` 5 Í!

4.:-ˇ°._

-;.`,~2~C_'_*_Í*-v-3,*-'P'
1,1";zr,.;.'_

ı-ı_,.L,0_
__-J'ııı.ıA`\-'un

.fıııfo Í'-'É'

- I' 1 __. ıp"l\ı.; :_ H3 "~:'l' - _- “\,°ı.,.\A[\f_,_,;::_,~,_1_`_\__š\ñ_ !ı_\f:_.$_§:_|§,z\ ,I_,.l»! P

*~`~=ı<+z`»`«ä'* f»ı.:z~.ı* ~i*ı \. 'ˇ J" 'Ú -'JÒı"\“' .. __,-L
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ARANY-EROSEYJÁNOSNAK
[Elveszett]

[Nagykőrös, 1852. január 1.]

346.
ARANY-ERCSEYSÁNDORNAK

Uj év 1852.

Kedves Öcsém Sándor,
Leveledet bizony jó minap vettem már, de csak halasztám

a választ: mígnem az uj év kizaklatott tétlenségemből, intésül
szolgálva, hogy javitsam meg magamat.

Hogy az adósságokat kifizetted, igen jól tetted: de nehogy
a görbedi pénz kamatját fizesd ; mert az, ez évre már ki van
fizetve - azaz egész a jövő Septemberig. Egyéb városi vagy
ekklai adót, (miután meggyőződtél hogy restantiában van s ha
kérik) fizess ki ; e végett tartsd meg a I2 ftot, de ne ldnálgass
vele senkit; mert én magam se tudom mellyiknek fizettem, s
meglehet, valamellyik kétszer is megvenné.

Nagy János dolgának jó lesz utána vigyázni, úgy szinte a
kaszáló árát szemmel tartani, mert meglehet, ezek a vitézek
elgazdálkodják. Közöld Janival is a dolgot, s valahogy ki kell
igazítni, ha még lehet.

Bizony szomorú ujságok esnek ottan! Szegény Nagy
Lajos! -

Garay könyve, perse, már csak hadd maradjon. Apropos!
képzeld bosszúságomat! Egressy naplóit ide küldi (épen János
napján) az a könyvárus, - azt se tudom mellyik. Már most én
kíildjem Szalontára, ha tudom. Tehát vagy meg kell vele vár-
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nom, míg innen alkalom lesz Szalontára, azaz ha Birizdó bácsi
még egyszer eljön - mert más féle alkalomról szó sincs, - vagy
vissza kell küldenem Pestre, hogy küldjék Váradra Hollósihoz:
így, ez utóbbi uton, tavaszra majd csak megkapják az illetők.
Szép dolog. Mikor Pesten fenvoltam, magam megmondtam
Egressinek, hogy a példányokat, azért hogy én Kőrösön lakom,
ne ide, hanem Szalontára küldesse: lám még sem érték fel
észszel, hogy az előfizetőket talán nem hoztam mind el magam-
mal Kőrösre. Szász Károly is épen igy járt az enyedi Albummal:
Gömörben gyűjtött s azok az urak Kőrösre küldték.

Tudasd ezt az előfizetőkkel, s nyugtasd meg őket, a hogy
lehet. Majd csak kiigazítjuk a dolgot.

Különben mi itt megvagyunk. Egészségünk jó, minden-
napi kenyerünk még eddig nem hiányzott - nem ázunk, nem
fázunk és . . . pipázunk: mi kell több a boldogságra? majd csak
összesurlódunk az itteniekkel. Az emberek mindenütt embe-
rek; ne várjunk tőlök se nagy jót és nagy roszat - akkor ki-
jövünk, amugy gleichgültig! Az az ur ki fával biztatott, még
eddig hallgat róla s én nem bánom, inkább nélkülezni, mint
lekötelezve érzenem magamat!

Hol egyikhez, hol másikhoz megteszszük az illem-visitet ;
különösen ha valamellyiknek névnapja van, mert akkor, egész
nap (magán a névnapon, nem előestején) egész processio szokott
lenni; s ha ismerős ismerősét névnapján meg nem látogatja, ugy
veszik, hogy eo ipso fel van mondva a barátság. Ez az itteni
etiquette! a másik pedig az hogy ó esztendő utolsó délutánján
boldog boldogtalan templomba megy, a könyörgést meghall-
gatni, mint én is tegnap.

Elfödetted-e a fáskeıti szőlőt? mert[kı'ilönben elviszi az
ördög ám.

Az emléklaýokat valakitől szeretném ha elküldenéd; ha
mástól nem, Tiszáéktól - Kovácstól Pestre, ő aztán majd ki-
küldené ide. A pap is emlegette, hogy feljő. Sőt talán Kőrösre is
kirándul.
k | Csókolunk benneteket mind közönségesen és mindnyájato-
at.

bátyád
Arany János

°° Janinak is zártam ide egy pár sort
légy szíves kezébe juttatni.



34-7.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös, jcmuar I. 1852.

Kedves Domokos!
Nemde kivettem béketűréséből illy hosszas várakoztatás

által? Közelebbi (agaras) levelemet már bizonnyal vette, talán el
isfeledte ,' hogy ıimet mondjak, Széchenyiként. Ugyanazon levél-

5 ben Kovács bácsit levél-nem-írásbeli-szokásról róttam meg: De
visszavonom megrovásomat, miután nem feledkezett meg rólam
Végképen.

Nagy-Kőrösről egyéb ujságot nem írhatok, mint azt, hogy
karácson s új év itt is megtörtént. Ez ujságot pap bácsi számára

10 from, ne panaszkodjék aztán, hogy nem elégitettem ki ujságvá-
gyát.

Monard ur Pestről Szegednek alkalmasint Kőrösön utaz
keresztül: ha még akkor itt leszek, felteszem róla, meglátogat.

Jánosi viszont üdvözli Kovács bácsit, én őt s pap bácsit,
15 meg Tóth Károlyt.

Vegye szíves kézszorításomat!

barátja
Arany János.

Következik a keserű pohár!

*° Mzˇrıt a pacsírta . .
fel fel szállongva - írjuk: fel-felszállongva (fel-felsz.)
búsan . . . a fülemile éneke rendesen bús, a pacsirtáé ren-

desen víg, vagy legalább szép, de nem bús.
Szülő ránákat. Szülő föld - város, falu van ugyan de

25 rónákra kevésbbé használtatik a szülő epitheton.
rebdes : írjuk repdes, mert repül.
„A síri csenddel küszködő dalom” az a itt egészen fölösle-

ges.
au I [,,]Ural” a szolga; uralkodik, uralg, országol a király, vagy

ur.
,,0rszág0l s ílél 'vz`lágokOn”.

'Ave.Tset ld. AJ. kk. XV. k. 431. 1.
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„Sugár folyam" könnyen „Licht Strom"nak érthetnők; in-
kább karcsú folyam.

karély orthographia: karéj, karaj, taréj, taraj. ahol az éj
35 képző aj-jal felcserélhető, ott csak j-vel írjuk, de már személy,

szenvedély-t nem, mert ez soha sem lehet szemaly, szenvedaly.
Értelem tekintetében az első nem esik kifogás alá.

Élet, Halatt.”

Nagy sok ágú út rosz hangzat.
40 mélységhe jut - inkább mélységhez jut. Semmi az a kis

mértékhiba; de a hez-t nem igen szoktuk apostrophizálni, írás-
ban.

„Mindegyik ág egy sziklás hegyre megy" igen roszúl hang-
zik, a 4 egy-hegy miatt.

45 körülte tátong: körűle tátong; egy t-vel kevesebb lesz.
meredek = nem mélység, hanem magasság; így az nem tátonghat.
Meredek, ami előttünk mered, mint a szikla - stb.

megy = meredek: micsoda rim ez? se rim, se assonance,
sem semmi a világon!

50 hasal .' komoly versben épen nem szabados, illetlen szó.
sikos is: szinte fülsértő hangzás. Aztán megint kadentzia:

is = csúszik. Az s és k közt csak nincs semmi rokonság, hogy as-
sonanceul vehesse az ember.

Itt, áthasitva a sok szikla fall: hányt és hány k! „Jobb két
55 lud nyak tyuk nyaknál”

Pályálydn - írjuk: pályáján; s mert az utóbbi a segéd
j, az pedig nem ly.

Nagy illat -inkább erős. „Nagy szag” ezt hallani; de nagy
illat, soha.

°° köd hogy szállonganék : 3-dik személyben. Nem jó, mert
szállong nem ik-es ige. Szállonganék, szállorıganál, szállongana.

E köd megcsalja [a] sok őnhitt szemit,
Ki tőle nem látja nagy õbleit.

J S mig nem halónak hitte el nevit
°5 Az, rút porával mélybe zúzatik

De néhol néhol szétoszlik a köd
Kitűnő jó, vagy rosz, pora fölött
A kikre történet tekintetét
Mint példákra veti a maradék.

* A verset ld. AJ. kk. XV. k. 431-432. l.

IO



70

75

B0

B5

00

05

100

05

110

Ezek hibás grammatica és syntaxis miatt csaknem telje-
sen érthetlenek. A jó constructio soha sem lehet kétértelmű;
kétértelműséget még akkor sem szabad irni, ha az egyik értelem,
magában véve, absurdum lenne is. Például, Quintilian szerint ez
a mondat: ,,Se vidisse hominem, librum scıibentem” hibás, akár
azt értjük belőle, hogy ő látta a könyviró embert; akár azt, hogy
őt látta a könyvirá ember; akár azon absurdumot, hogy ő látta a
könyvet, melly embert irt. ,,Non solum ut intelligi possit oratio,
sed ne omnino possit non intelligi, curandum." Nem csak arra kell
törekedni, hogy meg lehessen érteni a beszédet, hanem, hogy
lehetlen legyen meg nem érteni, mondja Quintilianus. - Ez áll a
versekről is, legalább a sintaxis tekintetében. Már most:

E köd megcsalja sok önhitt szemét; miután a sok és önhitt,
mindkettő adjectivum és a követő substantivumra, szem, vonat-
kozhatik: érthetném ,,hOgy sok önhitt szeme a ködnek van." Sem-
mi, hogy absurdum, épen úgy lehetne nem absurdum is, mert a
syntaxis rosz. Ilyen syntaxissal mondva: „Péter me[gjcsalja sok
önhitt szemét” : ugye kész a kétértelmúség P

„Ki tőle nem látja nagy öbleit". Már mellyikre értetik a ki P
a tőle .P az öbleit .P az önhittre-e? vagy a ködre P vagy a mélységre?
Vagy egyik az egyikre, másik a másikra P Mind ezen a syntaxis el
nem igazit.

„S míg nem halónak hitte el nevit." Nem ható - halhatat-
lan helyett igen szokatlan; de zavar is, mert olvashatnám: Mig-
nem halónak

Nevit: nem nevét, hanem annyi mint neveit.
„A2, rút porával, mélybe zúzatik" Az? ki? mi? - rút

ýorával - hát ez mi?
,,Kitűnő jó, vagy rosz, pora fölött”

Commákkal is nehéz megérteni: pedig jaj annak a constructiónak,
mel1y(ben) csak commatizálástól nyer egy kis értelmet! Szed-
jük ki a commákat: mi lesz belőle? Kitűnő, jó, rosz, mind a
három adjectivum a jãorra lesz viendő. I

„történet tekintetét” ismét érthetetlen. - Erthetőség for
ever! Olvassa kérem Blair Hugo aesthetikai és Rhetorikai lec-
kéiből a X. és XI. leckét! Ugy emlékszem láttam ott a könyv-
tárban. Ha valamit nem értene, Kovács bácsi szívesen megma-
gyarázza.

Lássa kedves Domokos, illy bakafántos ember vagyok én,
ha hozzáfogok. Most költeményeinek nem annyira belsejéről,
mint külsejéről akartam szólni, mert tapasztaltam hogy a syn-
taxisa sokszor igen homályos, ami aztán a legjobb gondolatot is
elrontja.
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Különösen ajánlom e szabályokat:
I. Soha se használjon adjectivumot substantivum helyett, ha

csak meg nincs róla győződve, hogy kétértelműségnek árnyéka
sem marad a mondaton. Itten az önhitt, a kitúnő, a jó, a rosz,
részint főnevek, részint igék helyett használtatván: kész a ho-
mály. - Illy kétértelműleg szokta használni, különösen ezt: sok,
(sok ember helyett).

2. Az illy visszamutató névmásokkal, ki, az, ő, stb. nagyon
vigyázva éljen; különösen két tárgyról ugyanazon személyben
sohase szóljon. pl.

Ki tőle nem látja sok öbleit.` ebben három tárgyra mutat
vissza, 3-ik személyben: ki (az önhitt) tőle (a ködtől) - sok öb-
leit (a mélységeit). Már hogyan különböztessük meg, mellyik
szó, mellyik tárgyra mutat vissza?

3. Szokatlan kifejezéseket kerüljön. Illyenek a nem haló, a
történet-tekintet. Ez utobbi metaphora volna; én értem mit akar
vele kifejezni: de nagyon eröltetett. Elég ennyi: tekintetét vissza-
veti - természetesen a tekintetet, a történetek útján, nem testi
szemeinkkel vetjük: azért ez metaphora, s épen nincs szüksége a
magyarázó szóra, hogy történet-tekintet.

4. Általában ne akarjon örökké allegoriákban írni; vagy
ha ír, tisztában legyen a hasonlatokkal, mert különben amolly
T.E. és Sz.L. modorba esik, a mellyet mi együtt olly sokszor
kinevettünk.

Mind ezekért pedig ne haragudjék ám én rám, s ha vala-
miért haragııd.ni akar, haragudjék azért, hogy illy fertelmes cal-
ligraphiával irtam, mintha e szabályt tartanám: ,,docti male
pingunt, indocti pejus”.

Még egyszer ölelem!
Arany

348.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK
[Elveszett]

[Nagykőrös, 1852. január I. kb.]

[Eddig azért nem válaszolt, mert a karácsonyi ünnepekben várta
Tompát. - A professzorságot máris megunta, meäıtálta. - Kőrösön nem

senkihez s hozzájuk sem jár A 'zãltésbõliknem lehet ki-
Jonnı. - Munkájának azonban van némi eredm_ ye, s ere. Mellékelı
Itthon c. verset.] - Szászt ısmét elhagyta a hideg, de ısmét rá fog sza-
kadni, mivel hogy ismét dorbézolt.
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349.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Körös, januar IO. I852.

Kedves Domokos!
Habozva indítom utnak e levelet, nem tudván, ha Geszten

fogj a-e még találni, vagy már eddig utban vannak Pest felé. De
talán csak nem téved el nagyon.

5 Közelebbi levelemmel, képzelem, milly rosz vért okoztam:
engedje meg, hogy most kedvezőbben írjak.

A harci dalnakl már alakja is igen szerencsésen van vá-
lasztva, a kivitel nem kevesebb dicséretet érdemel. Csupán a
négy utolsó sor (mellynek leginkább kellene hatni) gyenge, a

1” mennyiben
„Álljunk zavaróinak ellen" igen homályos kifejezés; a kö-

vetkező három sor pedig roszul van szerkesztve, a nem tudva,
ritkulva, betöltni, szaladni - miatt.

Ezt bizonyosan érezni fogja maga is.
15 A Karácsonyi ábránd* nagyon kedélyes kis bohózat. A for-

ma nehéz, még is jól sükerült.
Az új évi* egészen madrigál féle. Az eszme is jó, a külső is

szabatos. Mit mondjak többet? Mind a három vers csinos, di-
cséretre méltó.

2° Ad vocem uj év. Mult levelemben feledtem boldog uj évet
kivánni, de hisz az még most sem késő. Kedves Szüleinek adja át
kézcsókomat, s mindnyájoknak jókivánatomat!

Ne szakassza félben levelezését: én részemről mindenkor
szivesen veszem sorait, s igyekszem ezután pontosabb lenni a

25 válaszolásban.
Fogadja szives kézszorításomat!

barátja
Arany János

[Cimzés :]
Tisza Domokosnak szeretettel
Szalonta felé. Geszten.

1`3A verseket ld. AJ. kk. XV. k. 433-434. l.
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350.
KOVÁCS JÁNOs_ARANYNAK

Pest 24/1. 1852.

Barátom!
Mi itt vagyunk ezen a czudar Pesten már két hét óta, s

még most sem tudtam a Domokosom óráival rendbe jőni. Szán-
dékoztam ugyan is valakit felvenni, a ki Költő is legyen, s tudjon
is tanítani; még pedig a magyar irodalom történetével birálati-
lag kellett vólna megösmertetnie növendékemet ; de természete-
sen nem a Toldy irodalom története után, hanem egészen prac-
tice a te tan-modorod szerint. Ember vólna elég, és még sem
kapok senkit, pedig a jó fizetésen sem múlnék; hanem úgy áll a
dolog, hogy inkább elhagyom, mintsem a jó izlést elrontatni, és a
jó irányt fére vezettetni engedjem ; mert ha ízlése kifejlödve nincs
is egészen, de annak alapja úgy megvan általad vetve, hogy ha
azon akként halad, mint eddig igyekezett haladni, kivált ha
ezután is szives leszesz néha-néha egy-egy aestheticai leveled
által ébreszteni nem egészen lankadatlan szorgahnát, úgy alkal-
masint egy kis alapos magyar nyelvtan is nagy hézagot fog pó-
tolni. - Sem Vörösmarti, sem Erdelyi János nem laknak többé
Pesten, Garay nem arra való, Czuczor nem vállalja, mert a nagy
Szótárral van elfoglalva, s én tovább menni nem tudtam. Lévait
próbáltam meg, de még maig sem tudtam vele beszélni. Toldyt
is megkérdeztem, nem tudna-e valakit ajánlani; de ő egy ollyan
embert ajánlott, akit ha ő fizetne sem vennék fel; ez pedig vala-
mi Gregus nevü volt szarvasi professor, kit személyesen ismerek,
s a ki a higgadt aestheticus Arany után, - minda mellett is
hogy az ő szépészete a Kisfaludy társaság által megjutalmazta-
tott -, igen rosz hatású lehetne, kivált Domokosra, kit az apja
a nélkül is eléggé hiúit. Nem tudnál-e te valakit? - A görög
nyelvre prof. Télfit vettem fel, ki azt tökéletesen érti; ez minden
nap ád egy órát, s minden óra többe jön egy pengőnél, mert egy
hónapra 30 pengőt kap. Majd Martiusra a tıigonometriára az
öreg Brassait veszem fel, addig magam bevégzem a Geometriát.
Az ángol nyelvből most nem vesz órát, hanem a Geographiát vesz
német nyelven minden nap egy órát, s ezt úgy tanúlja, hogy a
maga stylusával kell leirnia, hogy egy csapással két legyet üs-
sünk. A rajzmestert is oda akartam hagyni, ha jobbat kaptam
vólna, de a jobbak nem tanitanak, és így vissza kell szorúlnom.
Táncmestert éppen nem kapok valamire valót, annyira elván-



nak ezek foglalva. A hátralevő tanúlmányokat egyébiránt úgy
osztottam föl, hogy még 3 évig tart a tanúlásunk, mellyet pedig

40 2 év alatt is elvégezhettünk volna ; de igazsága van a Nagyságos
urnak, hogy nincs miért sietni. Akkor osztán érettségi vizsgála-
tot sem adunk, hanem megyünk külföldi Egyetembe. - Azon
3 év alatt pedig, mig itthon leszünk, évenként 2 -2 hónapot
utazással töltünk el. Gesztről Monard a Rektorral együtt utazott

45 Debreczenig jan. 4 és 5-kén, s IO-kén érkezett meg Pestre, s még
most sincs szállása, mert még mindig fél, hogy a többi angollal
együtt őt is kiutasitják. Azt sem tudom van-e órája vagy nincs.
- Geszten a Jegyző házassága még most sem sült el egészen,
pedig már régóta fel van húzva a Sárkány valami békési Birizdó

50 kisasszony ellen. - Az öreg Burján pedig éppen jan. 7-kén köl-
tözött a másvilágra, azon nap d.u. 3 órakor, amellyen mi reggeli
7 órakor elindúltunk. Szegény Duschek pedig Dec. közepe óta
az ágyat nyomja valami keserves syphilisticus baja miatt. A
Pap még sem házasodott meg, pedig az udvarbiró váltig biztatja.

55 De bezzeg megházasodik László, a ki szinte IO-én estve velem
egy perczben érkezett meg, alig várja a Juliánna napját s akkor-
ra a más két testvér is honn leend.

Miután tőlünk utólj ára elváltál, s a leveleidet Domokos
utánnad küldötte Szalontára, a Seres contója is közti vólt, nem

°° tudom nem kerülte-e ki figyelmedet; engem Seres megkeresett,
hogy szóllitanálak fel iránta.

Kedves Nődnek szives tiszteletemet add át, mint szinte
Károlyiéknak is, a kiknek számára Istvánnál 30 p. ftot tettem le
a geszti paptól; gyermekeidet pedig és téged ölel

“S barátod
Kovács János

351.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Pest. Jan. 24. 1852.

Kedves Arany bácsi!
Már quittek vagyunk a késő felelésben, sőt még én tán

tovább is vittem mint ön. Ilyenkor mindig mentegetődzni szo-
kott az ember, s mint mindenkinek, nekem is van mentségem.

5 Nevezetesen: a helyre vergődés, a László hirtelen hazajötte, a
pesti ösmerősök ıniatt, nem tudtam még eddig verset írni; már

15



pedig prosaicus levelet nem akarék küldeni, nehogy módiba
jöjjön. Küldök tehát most két verset, és ünnepélyesen megko-
vet [em,] hogy elébb nem tudósítám Pesten létünk felől.

1° A palóc dalokat már forgattam, s bár néhol kissé sikamlós,
anyi telyes, keleties regényességű kitételt, eszmét, leírást talál-
tam benne, hogy valóban igen gyönyörködtetett.

Nagyon szerencsések, ha szebb idejük van, mint nekünk,
it [t] örökösön olvad, havaz, és esik.

15 Remélem, ha Pestre fel talál jönni, csak meglátogat.
Most pedig áldja meg az isten!
minél több verset készül írni

szerető tanítványa
Tisza Domokos.

2” A Reggell

Felkelt a nap már ágyából. Szerte foszolnak
A puszták ködei, s velök indul az éji sötétség.
A születő sugarak csókjától, rózsaszín árban
Úszkál a felleg, s szabadon terül a tova környék

25 Felbúg a berek is zúgván sok fajta zajával
Mig inogó tetejét vidám napfény aranyozza.

Im a sebes csermely tükrére rezegve a sugár
Pajkos futtában lábát el kapja alóla.
A bús néma homályt lárınával váltja a nappal

°° S a csacsogó madarak zaja bévegyűl a patakéba.
Harmat lágy földén a barázdát jól hasogatja
A munkás, s vidoran füttyentve vezérli ekéjét.
Füves rét parton, szekerik közt szerte legelnek
A nyugvó barmok, mig megpihen a tunya béres.

35 Bordalz

Zengjen a dal, Zengjen a dal
_Csengjen a pohár

A jó borban, a jó borban,
Ránk a jó kedv vár.

'° Rajta hát, rajta hát!
Üritgessük a pohárt,

1*' AJ. kritikáját ld. e versekről 18-19. l.
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S köszöntsük fel, köszöntsük fel,
A lyánkát, a csapodárt.

Minden üdvöd, minden üdvöd
4:5 A borban leled!

Mondsza merre, mondsza merre
Van más éldelet
Rajta hát! Rajta hát!
Hadd el a világ baját!

50 S mint az ürgét, mint az ürgét
Öntsd ki szíved bánatát.

Koccants vígan, koccants vigan
Eljen a kapás!

Igyunk érte, igyunk érte
55 Hála áldomást I

Rajta hát, rajta hát!
Ne halogassuk tovább
S egy hajtásra, egy hajtásr ___ __ . _ _
Üritsük ki a poháı-tl M.fEKOLcı

..`q_~-'-'.`«.~l„ ,I

852. “ '~ `7
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- kózpontıl
C`,_2i-*“1f§<'_;L_ı

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Körös, januar 29. 1852.

Kedves Domokos!
Már hogyan lehet az, hogy ketten is írnak egyszerre, még-

sem tudatják velem pesti lakásuk ház számát, mintha ezzel
engem a válaszolásban akarnának meggátolni? Most magoknak

5 köszönjék, ha levelem meg nem találja, mert én nem tudom
Nádor utcába, vagy Szél utcába utasítsam-e. Mindazáltal, meg-
kísértem a szerencsét s elküldöm.

Kapta-e Gesztre utasított utolsó levelemet? -
A palóc dalokról igazán mondja, hogy van bennök sok

1° szép, de sok gyenge is. Óhajtanám, ha közelebbi levelében tu-
datná velem, miket talált szépeknek, miket gyöngébbeknek:
akkor én is meglrnám róluk véleményemet.

Általában szeretném, ha, más szépirodalmi lap nem lété-
ben, a Hölgyfutárt naponkint megtekintené s elmondaná nekem

15 észrevéte ˇ a benne megjelenő versekről. Ez, kettőnk közt, kel-
(-1".: fi
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lemes conversatióra nyujtana anyagot, s talán még egyéb haszna
is lenne.

Egészségem, egy kis torokfájást leszámítva, jó; készülünk
a februári censurákra, mellyek, a mostani körülmények közt,

20 nem igen fognak fényesen kiütni. Az uj tanrendszer sokat kíván
s a meglévő alapokra mi annyit természetesen nem építhettünk.

Fogadja szíves kézszorításomat, s adja át legmélyebb tisz-
teletemet azoknak, akiknek illik!

barátja
25 Arany János.

NB.
Kovács bácsinak is írni akartam ez uttal, de bizonyos akadályok
miatt a közelebbi alkalomra hagyom. Köszöntöm egyébiránt
legszívesebben.

5° A reggel.1 (nem Reggel).
A puszták ködei s az éji sötétség: ez körülbelül egyet jelent,

vagy ha nem, akkor elébb indúl (oszlik) az éji sötétség, mint a
ködök.

„A [születő] sugarak csókjától rózsaszín árban úszkál a fel-
55 leg."

Már csóktól (allegoıia) árvíz (allegoria) nem származha-
tik. Ha éppen allegoıice akarunk beszélni, így lehetne: ,,rózsa-
örömben uszká1". A csók örömet okozhat, árt nem.

„Szabadon terül a tovakörnyék". Égi? vagy földi környék
4" értetik? Ha égi, akkor nem elég világosan van kifejezve; ha

földi, úgy az összekötés hiányos.
,,Zugván sokfajta zajával” : sokféle; mert a fajta inkább oly

esetben használandó, hol afaj sem jőne ki rosszul. Egyébiránt a
figurát észrevettem, itt onomatopoeia van, hangutánzat.

45 Im a sebes csermely: sok s, cs rosz hangzat. Im a szilaj, vagy
futó.

,,Pajkos futtában lábát elkapja alóla." Gyönyörű eszme
volna, jobban kifejezve. A sugár leszállana a patakra, de az,
futtában, lábát kikapja alóla. Ez az allegóıia nemcsak szép, de

5° eredeti is, legalább én seholsem olvastam.
,,Vá1tja a nappal: hiatus.
Harmatlágy földén: ez ismét szép; noha nem annyira har-

matlágy, mint harmattól lágy illenék ide.
Harmattól puha földön a munkás vígan (h)asitja

55 Hosszu barázdáit s fütyörészve vezérli ekéjét.
1 Ld. e kötetben 16. 1.
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Mint egész, igen kellemes leírása a reggelnek ; eszméi vannak,
igyekezzék erősbödni a kifejezésekben.

Bordal.5
Igen jó formát választott, de a nyelvet nem tudja eléggé

könnyen kezelni, mert az ilyen sort:
„Ránk a jó kedv vár”

lehetlen volna énekelni, pedig dalban az énekelhető alak a főkel-
lékek egyike. Pers [z]e azt a sok k-t, mellyben nyelvünk olly
gazdag, nehéz kikerülni: de igyekezni kell még is, mert, hogy
nem lehetetlen, mutatja a Vörösmarty példája, ki nyelvünkről
minden darabosságot olly szépen le tud gyalúlni. - Például:

„A lyánykát, a csapodárt” helyébe tegyük:
„A leányt, a csapodárt” mindjárt kevesebb lesz egy k-val,

s így a többit is.
A második vers szak már jobban foly, a harmadik sem

rosz: az egész megfelel címének, tartalma elég vidor ; élénk mene-
tü.

Legnagyobb hibája e két versnek az, hogy hetek óta csak
kettő és nem több : azonban elvárom ígéretét.

353.
ERCSEY sANDOR_ARANYNAK

N. Szalonta, febr. 2. I852.

Kedves bátyám!
Azt hiszem nem fognak bátyámék megharagunni ha 20 -

husz pengő forintot küldök; melly is nem más, mint azon 20.
pengő forint, mit Sántha Gyula, a házbér második angaıiajában
a mai napon kezemhez lefizetett; s ezt küldöm illy rögtön egy-
részről azért, mert Szalontán a rablások napi renden vannak, s
reám is mint afféle pénzes emberre rám találnak törni, - más-
részről pedíg, mert tudom azt, hogy N. Kőrösön is pénz a pénz,
s ott sem adják ingyen a tehén és ökör hust.

Nagy Jánosékat, a búza árának lefizetésére, - hogy egyút-
tal azt is elkűdhettem volna -ma szólitottam föl tizenötödikszer,
még pedig azon megjegyzéssel, hogy most már vagy a pénzt
küldjék át, vagy pedig - mivel még a mult hetekben is a Sántha

5 Ld. e kötetben 16-17. 1.
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Gyula kamarájában elhozatlanul volt a buza - azt természet-
ben adják át nekem hogy eladhassam. De erre a lett az üzenet,
hogy ők már sokakat kínálnak a búzával, de mivel az igen földes,
nem akarja megvenni senki, s igy csak a tavasszal remélik elad-
hatni, a midőn majd meglehet mosni. Én nem tudom - mert
nem láttam - hogy millyen az a búza, de azt nem
hogy olly igen földes legyen; azért majd én veszem atyai párt-
fogásom alá, s minden hatalmamat fölhasználom eladhatására
s árának minél előbbi elküldésére. Így áll a búza - és fi.nancia
dol a.

g Mi pedig szalontaiak, éljük szokott szalontai életünket. S
ennek egyfonnaságából néha-néha egy egy szomorú vagy vig
eset zavar ki bennünket. Illy módon történt tegnap, hogy a
közelebb mult estére, egy kis barátságos idő-töltés végett
Lovasiékhoz hivattunk ; illyen cimet adtak az öreg Lovasi és
Lovasiné által tartandott ezüst lakodalomnak, hova mi el is
mentünk; és egy nem nagy, - de - a mennyire Szalontán
lehet - becsületes és vig társaság körében, igen gazdagon ellát-
va, eltöltöttûk az éjszaka nagyobb részét.

Szalonta város ártatlanságait is üldözi a nemesis, elküld-
vén egyik hivét Ravazdy képében, hogy azon rágalmakat ( ! ?)
mellyeket Nagy Sándor és Kenyeres egymás ellenébe feladták,
vizsgálja meg. - Már ezelőtt nehány héttel, vagy két ízben,
nehány napig, volt ezen dologban Ravazdy Szalontán, de akkori
vizsgálatával a Nagy Sándor-Mezey-párt nem lévén megelé-
gedve, folyamodtak a főispánhoz, ki aztán azt parancsolta,
hogy válasszon magának mindenik fél egy bizalmi férjfiút, s
azokkal együtt tartson új vizsgálatot Ravazdy. - Minek kö-
vetkeztében a becsűletesség ama szép két mákvirága és példá-
nya, a közelebb mult héten keresztül fingattatott; de hogy e
fingatásnak mi lesz eredménye, az még a jövő titka. -

Jani, mióta bátyámék Szalontáról elmentek, nem volt ná-
lunk. Mostanában ugyan azt irta, hogy nem sokára eljön, de ha
illyen jó szán-út lesz még sokáig mint most van, nem tudom
hogyan jöhet el.

Midőn ezen sorok írásához fogtam, bár egy betűt sem tud-
tam hogy mit fogok irni, - mindamellett is elhatároztam, hogy
ezen kis papírt tele irom. De az alatt egy zsidó cliensem jött hoz-
zám, s kénytelen vagyok azt berekeszteni. -

Nincs semmi különös bajunk, csokoljuk bátyámékat
mindnyájokat s mindnyájan. -

Szerető öccse
Ercsey Sándor



354.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Pest. Febr. 2-kán 1852.

Kedves Arany bácsi!
Sietek tegnap kapott levelére válaszolni és most nem két,

hanem három verset küldök, folytatását ígérem. Most nem is
félhet a versforrás kiapadásától, mert Lévai úrral már csütörtö-

5 kõn kezdjük a magyar irodalmat, de elébb a költészet hátra lévő
részit végezzük be, így hát ő is sürgetni fog.

Engedelmet kérek, hogy lakásunkat meg nem írtam, de
pzerencsére épen jól találta, s ezentúl is csak úgy cimezze leve-
eit.

1° Némi köhögés és nátha miatt, még eddig nem volt szabad
kimennem, de mihelyt kimehetek, be fogom bizonyítani hogy
még a Hõlgyfutár is jó valamire. Jövő levelemben a palóc dalokat
is táglálni fogom.

Ámbár Lévai úr most hozzám fog járni, verseimet ezentúl
5 is elküldöm, s felkérem önt, hogy előbbi szivességével és türel-

mével, kérlelhetetlenül bírálja meg őket.
Most pedig áldja meg az isten!

szerető tanítványa
Tisza Domokos

20 Ézztkepl
Egy ifju pár gyengéd regényesen
Imádta egymást, s szörnyű ékesen
,,Angyal! oh tündérj!["] szólt a férfiú;'
A lány: oh nálad nincsen szebb fiú

55 „Angyall szemed két . . . lámpással felét,
De a mit irok, az csak csigavérI[”]
De jött a pap, és véle a java,
A szent házasság - borsa és sava
Alig lett fejkötő a fő fedél

5° A szép menyecske már másként beszél.
Oly bűv arab hölgyé az a szerelem
Mely fátylas képpel bűvöl rendesen,

1 AJ. lrritikáját ld. e versrôl 25~26. 1._
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Kecses, kellemdús a külső alak,
S ez ismeretlenek elbájlanak.

55 De csakhamar, a fátyol elkopik
Ha férj és nő, egymáshoz - megszokik:
S kitünik a kép csúnyaságteli
A zaj, csaté-paté végnélküli.
Igy lett é párral, durván, gúnyosan,

40 Mocskolják egymást, úgy huszárosan
„Te rút kofa" rikótozik a férj
Ani: „ha jó kell útamból kitérj !
Kezemnek súlya majd orcádra ér,
Arcátlan eb". de ez csak csigavér.

45 A fecske”

Jött a tavasz, és véle szállt a fecske,
A régi fészket tűz falán kereste,

Hiába ! nem találta meg
Mert a míg ő, sok földek távolában

5° Honára gondolt titkos bánatában,
Honnan kiűzé a hideg,

Arcátlanúl elfoglalá magának,
A rút veréb, s rút; nemtelen fajának

ÉS ronda lett a hajdan tiszta lak
55 Búsan visit a fecske, s szerte széjjel

Csapdos, repül, míg gúnytelyes szeszéllyel*
Kacagják a veréb fiak.

De jön az isten csattogó haragja
A fészket és bitorlóit lecsapja,

°° Védvén a legszentebb jogot. -
Kevés időre, vidoran csevegve
A régi helyre, a szorgalmas fecske,

Magának új fészket rakott.

Merre megyek . . .5

55 Merre megyek, merre járok,
Nyugodalmat nem találok
Ott hadtam azt a rózsámnál

* rosz de nincs más
*“5 AJ. krítikáját ld. e versekről 26. 1.



Csókra termett arcájánál
Csókot termő ajakánál
Ajakának mézcsókjánál.

355.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK

Hanva február 2. 1852.

Édes barátom !
Fekete leveledet átolvasván: meggyőződtem róla: hogy

minden szívnek van egy sebje, vagy ha nincs, hát azt gondol-
ja hogy van; mi persze aztán a fajdalomra nézve mind egyku-
tya. -

Hanem mig ezen tárgyba, egy tudományos értekezés-felé-
vel bele bocsatkoznám: leveled első szakaszára felelek. Jól
tetted: hogy a karacsoni szent ünnepek alatt vártál s azért nem
válaszoltál, igazán hibáztam hogy várakoztattalak; én is igen
vártalak most Szent Pál nap tájban, midön nálatok a visgálatok
voltak, és még sem jöttél el. -

Különös fordulat nemde? elöbbi levelemben azt irtam
hogy megyek, most azt irom hogy várlak, megyek is én barátom
hozzád és hozzátok minden nap, az az menni akarok, de mind-
anyiszor itthon ragadok. Hanem csak legyünk jó reménységben
mind a ketten; annyi bizonyos hogy mi még meglátjuk egymást,
ha nem ezen a világon, a boldog halhatatlanságban okvetlen,
mellynek levét, már e világon is nagy kanállal szörpöljük. -

Tréfán igen megszomorított leveled; illyen hamar
meguntad sőt megutáltad a professorságot? ez barátom nagy
baj I még meg sem kóstoltad jól, már megcsomörlöttel tőle. Ezt
nem szeretem! Azonban Jánoskám! bajod vagy valódi vagy
képzelt: ha valódi: hasztalan irok én ide neked egész vigasztaló
predikátiot ; ha pedig csak képzelt, s csupán a meg bele nem
szokottság következménye, ugy majd magadtól is kigyógyúlsz.
Meg azon esetre is ha csak ugyan valódi; - mit én teljesen
hiszek, - neked elég gazdag kebled van vigasztalódni, vagy
legalább tűrni. Én a mit segithetek igaz részvét és sajnálkozás
csupán.

Látod én is eleget küzdöm az élet kellemetlenségeivel,
mert az én pályám még egyszer kényesebb a tiednél ; de küzd
minden ember saját ereje szerént. Te csupán és egyedül akamád
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emancipálni magadat az élet bajai alól? Mi jogon? Barátom jó
az idő, majd bele törődünk, s ha boldogok nem is, de boldogtala-
nok sem leszünk.

Azonban elég ebből ennyi; anyival is inkább elég pedig,
mert midön én meg tovább akarok neked papolni: kapom a
Szász levelét mellyből látom János ur, hogy maga sem ollyan
reınete biz ott ; látom hogy lakadalmaskodnak Kecskeméttől
Körösig ; s az uton szőrin lábán elfogy egy jó kulacs bor; otthon
még több is! Van van édes barátom pillanat az életben, midön
sötétebb zsembesebb az ember a szokottnál, illyen pillanatnak
akarom én venni azt, mellyben hozzám irtál; de van aztán
nyájasabb oldala is, nem kell kétségbe esnünk:

Szere-sd a mosolyt s könyet arczodon,
A bóldogság e kettõbõl vagyon.

Azért kérd meg nevemben a kedves komámasszonyt: hogy ne
nézzen rád olly sötéten mint a Hölgyfutárból kitünik, hanem
kedvesnyája[sa]n a mint szokott.

Tollam kutyaliter elromlott, de azért már le nem teszem,
mert félek hogy - a másik meg roszabb, kettőnel pedig nincs
több, ezekkel irom én a verseket a holdvilág sugaraiban fúrdö
csermelyhez és ezekkel irom fel: hány sódart akasztottak s szál
kolbászt a füstre, s ez utobbinak még eddig több hasznát láttam
mint az elsőnek. -

Azt irod Jancsi! hogy nem jársz senkihez és hozzád sem
jár senki! Különös hát §Warga Szász Mentovics nem ott lak-
nak-e csak nem vagytok ollyan Vadállatok, hogy egymással ne
társalogjatok, no meg Obernyik is nem ott van-e? hiszen még
sokan is vagytok egy helyen.

Még némi sükerről és eredményről is beszélsz I nem világo-
san, de tán még is értelek. Tán az bánt hogy minden jót szépet,
de leginkább rendet nem teremthetsz; vagy hogy hallgatóid az
első órán (szerz) socratesekké nem lesznek, s alusznak mikor
legédesdebben és melegebben mag[y]arázol vagy ha jobban tet-
szik magyarázsz? Barátom ezt fel se vedd! úgy megyen az
mindenütt; szánts és vess, és ha az idő miatt nem lessz semmi a
vetésből; az nem a te hibád.

Az persze legnagyobb baj, ha anyagilag nem jöhetsz kiıott
fizetésedből, ez ellen aztán semmi szellemi orvosság nincs. Bará-
tom beh komisz gondolat szegénykedni tudni azt a ki mindent
érdemlene! Hanem hagyjuk ezt a kényes dolgot:

Mit csinál Nagyidai Vajdád? igaz-e mit már Nagy Ignác



hirdet; meglehet hogy még egy betűt sem irtál, s már ő ma
75 holnap sajtó alatt látja; illyenek azok a fővárosi emberek; csak

irtál volna valamit rola, - hanem persze, ollyan kedéllyel mint
te nekem irtál, bajos megemlékezni más tárgyakról.

Látod én megtettem azt a juxot, hogy teleirtam mind a
négy lapot, - ea te leveledben a végső hat stropha jobb az

00; egésznél; úgy úgy édes barátom: az övéit el nem hagyja, ki
mindnyájunk édes atya! isten veled.

igaz barátod
Tompa

 O

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Körös, febr. 13. I852.
Kedves Domokos !
Már megint aligha nem késik válaszom, de ez olly rendes

dolog, hogy többé nem is .mentegetem. Sat cito, ha sat bene:
csak az a kérdés, hogy sat bene-e?

5 Örülök, hogy Lévaival fogják tanulni a magyar költészetet
és irodalmat: egyhamarjában nem találni Pesten ki annak job-
ban meg-felelhessen, s ne is rösteljen vele foglalkozni.

A köhögés féle nyavalyák nálunk is napirenden vannak:
mindazáltal e(l) nem fog gátolni, hogy küldendö verseit gyö-

1° nyörrel olvassam.
Ugy hiszem, semmit sem árt vele az ügynek, ha verseit

ezentúl is hozzám juttatja: én részemről szeretem haladását
legalább szemmel kisérni. -

Exameneink már nem lesznek e félévben, mint hittük: ez
15 az egyetlen ujság N.Kőrösön.

Éljen boldogul!
barátja

Arany János.

Ézetkepl
5° gyengéd = gyöngéd; kevesebb lesz egy e-vel.

egymást s szörnyú = az s kinıaradhat, s igy pontozni:

1 Ld. e kötetben 21-22. 1.
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Egy ifjú pár gyöngéd regényesen,
Imádta egymást szörnyű ékesen.

De amit irok, az csak csigavér.' nem ismerem e szólásmódot,
05 annálfogva nem értem benne a játékot. De jött a pap = két sor

kezdetén de -- de roszul jő ki. Olly bűv arabhölgy = bűv, hű
substantivum, "bűvös helyett nem állhat. Az arabhölggyeli ha-
sonlat szinte kívűl esik provinciális látkörömön.
fátylos képpel = folyékonyabb lesz: fátylas arccal. Ez ismeretle-

00 nek : nem tudom mire vitetik. Talán az arab hölgyre - talán a
kecs- és kellemre: de hisz a kecs és kellem, ha látható, nem isme-
retlen, az arab hölgy singularisban van, arra nem vitethetik az
ismeretlenek. csunyaság-teli = kissé nem szeretem a kifejezést,
talán ,,Kitűnik a kép, milly rútságteli”, valamivel jobb volna.

05 orcádra ér Arcátlan: r r r r r!
Különben elég ügyes: nem tudom hol vette a mintát

hozzá.

A fecske.”

Honnan kiúzte a hideg . . . úgy szeretne itt az ember megpihenni
40 s nem menni át a következő strophába.

A rút veréb s rút nemtelen faja - a két rút (nem figurául hasz-
nálva) bizony nem szép.
És ronda lett a hajdan tiszta lak = az ember képzelete nem igen
gyönyörködik az illy képet tovább fűzni, - jó, jó . . . de mégis

45 jobb volna e kép nélkül . . . talán.
Szeszéllyel - bizony helytelen szó. Szeszély: Laune.
Csapdos, vagy csapong. Mig pokolbeli kéjjel

A végső stropha legjobb: az egész nem rosz gondolat.

Merre megyek?

50 Kellemes kis alakjáték: csókra termett arcu csókot termő ajak =
= igen kedves figura; valamint az is „ajakánál . ajakának
mézcsókjánál" is.
Ott hadtam = Ott hagytam.

2"5 Ld. e kötetben 22-23. l.
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357.

ARANY_ToMPAM1HALYNAK
[Elveszett]

[Nagykőrös, 1852. február 23.]

[Tréfásan megjegyzi, hogy „Tompa nevével" járt nála valaki. Hívja
barátját látogassa meg hamarosan újból- farsangkor ismét eljöhetne Kő-
rösre. Í éri, elveti a pesszimizmus szemii ét, melyen át a világot vagy
feketéneš, vw sárãsának látja. - A nagyillfıë cigányok még nincsen készen.
A költői örö éval ággal nem sokat gondol.]

358.
MEGYERI FERENC-ARANYNAK

[Elveszett]

[Nagyszalonta, 1852. febr. 28. előtt.]

övet ehlä-Iıãäãt kisajátította a város, kérdezi Aranyt, nem szándékozik-e az

359.

ARANY-MEGYERI FERENCNEK

[Elveszett]

[Nagykőrös, 1852. február 28. előtt.]
[Nagyszalontai házát nincsen szándékában eladni.]

360.
ARANY-ERCSEYSANDORNAK

Nagy-Kőrös Febr. 28. 1852.

Kedves öcsém Sándor!
Hogy darab idő óta nem irtam neked, annak okát jófor-

mán magad is eltalálhatod: tudniillik semmi nevezetes változás
sem történt állapotunkon, hanem éltünk és voltunk egy ténor-
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ban, mint a Samu nadrága, illyenkor pedig az embernek ritkán
jut eszébe levelet irni, mert ha eszébe jutna, sincs miről irjon.

Mind e mellett ne gondold, hogy megszüntetek volna
mindennapi szives emlegetésünk tárgyai lenni: denique, min-
denütt jó, de mégis legjobb otthon ; és én most is inkább szeret-
nék fás kertembe, vagy hozzátok, mint az itteni föl- és algym-
nasiumba sétálgatni, s ismeretlen quantitásoknál visitákat adni;
noha egy idő óta már itt is jobban találjuk magunkat, s remé-
nyíink van, hogy vagy megszokııuk, vagy megszökünk.

Exameneink, az uj tanterv értelmében most tavaszszal
nem lehettek, mindazáltal van vagy 10 napi szünetünk, melly
alatt magunkat egy kissé kifúhatjuk, azaz kifuhatnók, ha vaca-
tiónkat az iskola rendezésére vonatkozó gyülésezéssel nem kelle-
ne ellopnunk. A napokban volt itt Szőnyi ő nagysága, s isko-
lánkat megtekintve megelégedését nyilvánította, s minden jóval
biztat.

Nagyobb ujság ennél az, hogy Tompa, kivel a mint tudod
öt év óta levelezek, valahára meglátogatott. Pénteken, f. hó
20-án, délután állított be hozzám, in cognito, de én rögtön
gyanuba vettem s igy kénytelen volt elnevetni magát. 23-a délig
mıılatott nálam, aztán visszapályázott.

Remek fiu, kit nem csak becsülni, de szeretni kell. Ha
munkáit olvasva azt hinnéd, hogy valami melancholicus ember,
igen csalatkoznál: örökké röhögtetett bennünket élczeivel s
anecdotáival. E három nap valóságos óáz kőrösi életem Sahará-
jában !

Megigértem neki, hogy nyári szünnapok alatt meglátoga-
tom Gömörben, a mi, tekintve hogy Szolnokig vasút, azontúl
majd nem Miskolczig gőzhajózás van, nem olly lehetetlenség,
hogy nehány pfoıintnyi áldozattal lehetővé ne válhatna. Ő vi-
szont igérte, hogy ezentúl nem vár öt évet, uj abbi látogatásra. -

Igen! a 20 pengőt perse megkaptam a reczepiszét vissza-
küldtem. Nyári félévről ne küldd el a 40 forintot, hanem fizesd
ki a görbedi plebanus féle alapítványt, mi épen 40 pgő, s cont-
ractusomat a városházától vedd ki. Perse kellenének ott holmi
reparatiók: de mikép lehet azt teljesitni? Ird meg, micsoda
állapotban van az a rosz ház: nem dőlt-e még ki az oldala?
van-e még valami a födeléből? Ird meg a Status-quo-ját, min-
den poetai rhetori nagyítás nélkül.

A fás kertre is gondolok: hogyan van az? Elfedetted volt-e
a szőlőt? A fákat lelkiesméretesen hernyóztasd meg Borbély-
lyal, szedesd le ne csak a levélben függő tojásokat, hanem az
ágakon lévő gyürüket (kakuknyál) is, mert az idén még több



hernyó lesz, mint tavaly, s ha a legsebesebben nem hernyózuuk,
tökéletesen kiveszti a fákat, mint tavaly a Kis Istvánéit. De a
hemyózásnak meg van az a bizonyos haszna, hogy a fa tavasz-
szal mingyárt kizöldülhet, virágozhat, s midőn már a hernyó-
karaván a szomszédból át szokott mászni, akkorra levelei meg-
erősödtek, s gyümölcse ki képződött: igy az ártalom sokkal
csekélyebb s a fa életét semmi esetre nem veszélyezi, - mint
azon esetben, ha a hernyófi együtt búvik ki a levélhegygyel, s
ezt tüstént lelegelvén, a fát kizöldelni nem hagyja. Probatum
est: experto crede Ruperto.

Tehát igazán szabályozzátok a piaczot? Közelebb a cseres
Megyeritől kaptam levelet, mellyben kérdezi nem adnám-e el a
házamat, mert az ővét elvette a város. Én perse, azt irtam, hogy
nem, a minthogy nincs is szándékom. Ki tudja nem szorúlok-e
Vissza s ez esetben jó egy barátságos fedél, ha t.i. van a ház-
nak fedele.

Linának szólva: Kőrösön volt a tél folytában három bál
(nem számítva a mesteremberek báljait, mellyekbe szinte elj ár
az uri nép is) - a legutolsót fiatal emberek adták részvények
utján, s ebben mi is jelen voltunk. Az illyen bált szeretem: nem
kell költeni semmire, még is.ehetni ihatni, a mennyi csak belénk
fér. Perse, itt a bálok fényesek, mert Szalonta, vidékével együtt
sem képes felényi uri népet kiállítni, mint itt magában a város-
ban van, s a luxus, az perse pesti. -

Tehát most is olly ritkán látjátok Janit, mint eddig?
Egyszer irt a feleségemnek, mellyben mennyreföldre kéri, hogy
ne haragudjék rá. Igazán én meg nem foghatom, miféle haragot
emleget, hiszen nekem csak megmondta volna Juli, ha volna
valami neheztelése. Aztán meg miért? én még csak nem is kép-
zelhetek semmi okát. Talán, hogy utolsó nálunk létekor, a szo-
katlan változás miatt mindketten le voltunk verve s nem lát-
szottunk olly szivesen fogadni, mint máskor? Különös ! - Cso-
kold nevünkben, ha valahogy találkozol vele, s mondd meg
vesse ki fejéből az afféle szamárságokat. Jobb hogy megházaso-
dik, mint levelében érintette.

Ha nénémmel találkozol, mondj ad neki hogy köszöntöm:
imék neki, de nincs miről, állapotom, egészségem jó stb. stb.
szóval, nyugtasd meg.

Köszöntöm Kenyereséket s a többit. Titeket pedig öle-
lünk és csókolunk számtalanszor

Szerető sógorod
Arany János
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U.i. Épen boritékba akarám zárni e levelet, midőn ismét egy régi
ismerősöm nyit be hozzám . . . s képzeld kicsoda? Gondol
Dani. Ő Bzfzesızen ıaıziız, házas ember, gzzdaıızodiız s Kõfõs-
re . . . jármos ökröket jött vásárlani! Elbeszélte, hogy midőn
Szalontáról, a végnapokban menekülni akartak V. Rudival
együtt, Csehi körül elfogták a kozákok s 1o nap hurczolták őket
Nváradra, Debreczenbe, mig végre Zichy ismerettsége által
megszabadultak. Akkor Borsodba, innen Baracskára ment, ott
elvett egy özvegy asszonyt, kinek volt valamije, s most gazdál-
kodik - tökéletes paraszt ember.

Isten veletek!
Arany.

Még egy utóirat.
Az Egressy naplói 20 darab, nálam hevernek. Pestre nem

küldtem vissza, mert ugy volt hogy Károlyi februárban megy
Szalontára s igy ez alkalomra biztam, mint biztosabbra, de
miután, a mint hallom, Károlyi a házát már eladta, nehezen
lesz valami Szalontai utjából s igy nem tudom mit csinálok a
könyvekkel. Pestre, a könyvárushoz, ennyi idő mulva már nem
küldhetem, mert nem tartozik illy későn expediálni, rögtön
vissza kellett volna utasítnom. Alkalom Szalonta felé nincs: ha
kitalálom a sorját, a nváradi gyorskocsi által valahogyan majd
csak elindítom, addig türelem, mert, bizony isten nem vagyok
oka a rendetlenségnek.

Igen! Debreczeni bizonyosan fog mostanában Károlyinak
pénzt küldeni - s ez nem történik postán: azt az alkalmat
használni fogom. -

361.
TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK

[Pest, 1852. febr. 28.]
Kedves Jánoskám !
Már ma februar 28-ka van, és látod én még most is Pesten

vagyok, töltvén csavargással éjet és napot. Hát nem mulathat-
tam vohıa-e én tovább nálatok és kevesebb ideig Pesten? bizony
mulathattam volna én! Azonban hidd el nekem egy perczczel
sem vagyok itt tovább mint a mennyi idő elég dolgaim elvégzé-
sére. Tudj' az isten én nem szeretem Pestet, és (:Szász Károly
szerint is, ki pedig tudod hogy authoritas:) egy két esztendeig
készülök ide; de ha már egyszer itt vagyok alig tudok kimene-
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külni belöle. Képzeld: bele elegyedtem a látogatásokba, nem
volt pedig szándokom, de egyhez elmenvén: a többi is megki-
vánta, így három napon csupa visittel telt el. Kellemes foglal-
kodás! ajánlhatom I! de már holnap csakugyan megyek elfe-
ledve a li.neán tul egészen Pestet cum appertinentiis és csupán
te és a tieid, és a kőrösi napok maradnak lelkemben. Közelebb
érzem magamat hozzátok mióta megösmertelek, mert gondola-
tomnak és képzeletemnek van most már mihez kapaszkodni.
Szászt, Mentovicsot, Janosit mind üdvözöld. Veletek pedig
maradjon az isten és az én lelkem szerelme.
Isten áldjon meg!
Pest febr 28. 1852. Igaz barátod

Tompa Mihály
[Címzés :]

Arany Jánosnak.
Czegléd.

Nagy-Kőrösön

362.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Pest, Febr. 29. 1852.
Édes Arany bácsi!
Na, most én is elég soká várakoztattam, de úgy van az,

ha az embernek oly népszerűsége van, mint nekem: (hogy mon-
daná ezt a geszti jegyző! 1) a bálozástól rá sem érek hogy a
tanúlást kivéve, valami okosat tehessek. Már ezen két hét alatt
öt házi (nyilvános persze már nincs) bálban voltam, az igaz,
hogy nagy kedvemtől itthon maradhattam volna.

Lévai úr csak egy órát adhatott, mert régi meghülés követ-
keztében beteg lett s csak e napokban kelt fel, de csak szobájá-
ban tartózkodik, s látszik rajta, hogy igen elgyengült.

Alig várom már a Húsvétet hogy egyik legjobb költőnk
nyomdokait követhessem, de hiába, az ily embernek, kinek
minden idejét magára kell fordítani, a nélkül, hogy ura legyen
idejének, várni kell.

A Hölgyfutár kritizálgatása elmarad addig, míg Lévai úr
meggyógyúl, mert ő megígéré, hogy elhozza a magáét.

Most N.Ida végit tisztelve, maradok
szerető tanítványa

Tisza Domokos.
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Kinvirágokl

Szobámban ülök és rosz verset faragok
Segíts! óh zengő ég mert kínaim nagyok
Segíts Múzsa! kihez füfa folyamodik
A rómaiaktól egész a Tóthokig,
Adj pennámba tintát, főmbe gondolatot
Hogy a Hölgyfutárban betöltsek 1 lapot
Mert már egy lapnak is N-I igen örül
De keveset fizet, bár sok bajba kerül.
Először is tehát, forvának érzelmekj
Legelső pennámmal zengem a szerelmet.

I. Penna

Piros ángol posztó
Volt a Náni szíve,
Gyennekkor-szekrényben
Porosan feküve,
De jött a szenvedély
S szabóként kiszabta,
Tüzes ollójával,
Vékony Rozmarinra . . .

De most mit csináljak ezel a sok széppel?
Biz én felhagyok már e tuljeles képpel,
Mert már a pennámnak a legvégit rágom.

(folytattatik) .

Elmélkedés utolsó krajcárom kiadásánz

Már csak te is elhagysz utolsó barátom! . . .
De büntetésemet, nyugodtan kiállom,
Büntetést érdemlek. Mint a bolond világ,
Mely, ha cifra rııhát, és csalóka fényt lát,
Rá se néz szegényebb, de hű barátj ára,
(Bár hogy is nézhetne! ! hisz durva ruhája,)
Úgy tettem én veled, midőn az aranyok
Csalfa csoportjától a zsebem dagadott,
Igen haragudtam, mikor megláttalak,
Hogy még el nem vesztél, s parasztnak hítalak

1“ÍAJ. kritikáját e versekről ld. 38- 39. l.



gi* De tüntek a napok; s az arányok vélek,
Most kezdém megbánni hogy így bántam véled,
Hűséges jó krajcár! ha képed vizsgálom,
Rajta az embernek gyarlóságát látom:
Egyik oldalodon viselsz te egy képet,

00 Mely földönfutóvá tett sok szabad népet,
Zsamok volt, vérpatak fakadt a nyomába,
Messzi járt előtte ezrek könyhullása . . .
ÉS annak képivel kitől félföld vérzik,
A gondatlan gyermek vidoran pitykézik.

Biz Ott egy síró anya, maszült gyermekivel,
Végtusáját kíízdi éhséggel hideggel
Szegény, szegény gyermek, vaj miért születél.
Hogy a földi roszról az égbe hírt vigyél?
Im egy gazdag ember amint mellette megy

70- Reszkető ölébe 1 hitvány krajcárt vet.
Mire az árva egy pékhez vánszorog,
Ki e kis öszvegért 1 száraz zsemlyét dob;
Ezzel megél még ma, de mi lesz honapja . . .
De hisz a nagy Isten az árváknak atyja.

75- Na kedves barátom! már most el kell válni
Késő már ilyenkor a bűnt szánni bánni,
Menj hát a többinek már te is utána!
Megürült zsebemnek utolsó krajcára!

363.
TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK

Hanva martius 8. 1852.

Kedves barátom !
Örülök, hogy február 2-án kapott levelemre február 23-án

csakugyan válaszoltál; a nagy sietség ugyan nem tartozik eré-
-nyeid közé, a pontosság sem gyenge oldalad: hanem most az

5 *egyszer csakugyan megelégedve vagyok. 20 nap mulva már
válaszolni ez csakugyan valami!

Igen bőlcsen teszed: hogy elveted szemüvegedet, mellyen
át feketének vagy legalább is sárgának látod a világot. Szép a
világ barátom kedves az élet! csak az ember legyen ember!

10 Hja! te csak a bolondját járod mindig! könnyű neked
beszélni, hogy én menjek hozzád! mennék bizony ha lehetne!
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kellene csak neked annyi predikatiót irni és a mi legtöbb el is
mondani, tudom istenem hogy nem jutna eszedbe a farsangolás.
Aztán annyira vagy te épen én tőlem mint én te tőled; ha látni
akarsz jöj ! ha pedig nem hát hallgass! Aztán ne is becstelenítsd
én előttem az örökkévalóságot, mert az is jobb mint a semmi.
Azután ha a papi fizetés nem akar bejönni, s midőn curátor és
egyházfi kifárad az executióban, magam fogok a dologhoz, s
ijesztegem[ !] kedves hiveimet, hogy ha meg nem fizetnek, majd
be fizettetek én nekik itt alant a szolgabiróval, az örökkévaló-
ságban pedig az úr istennel. Használ probatum est. - Aztán
épen most menni! Hallod-e, okos ember nem választja martiust
meg februárt az utazásra; hanem akkor rándúl ki nagy félelmek
között midőn poros az ut. - Epen most voltam oda, itt a
szomszédban, hát kedden kezdtem szombaton végeztem az
utazást irtoztató zivatar és szélvészben; hányattatván a Tiszá-
nak habjain két éjjel és harmadfél nap, és ugy megnáthásodván
az úton hogy alig látok a szememmel (:fülemmel hála istennek
még is látok igen jól:) Azért ne kivánd azt barátom ! hogy illyen-
kor én útnak induljak, amúgy bolondjában. -

A nagyidai vajdával tehát még csak annyira vagy? ejh, ne
czigánykodjál! hiszen már én a metszeteket is láttam belőle;
Nagy Ignác csinálja; mondhatom ügyes kéz !

A kedves komádasszony az én kedves komámasszonyt csó-
kolja gyermekeiddel együtt, én pedig tégedet és a tieidet ölel-
lek. Isten ádjon meg!
Utóirás: Ah! ugyan ne beszélj ! csakugyan járt volna ott valami
kalandor az én nevem-és képemben? Ez különös historia! most
már másodszor van szerencsém nem én lenni én ! Remélem azon-
ban, hogy ez elegans derék ficzkó volt és nem ollyan mint az
antecessora, ki alig volt ki a piszokbol s még a mellett bakkancs-
ban, mellyet az eperjesi( !) árvizből szabaditott ki, egyebe minde-
ne oda veszvén. Barátom ! én ebbenfa sors gúnyját látom ki ezzel
azt akarja mondani: hogy ideje volna már egymást meglátogat-
nunk. Nosza, kezd el! - Hanem én rajtad csudálkozom, hogy
azt az embert, ki azt mondta hogy ő Tompa azonnal meg nem
kötöztetted, kidobatván és elkergetvén elébb küszöbödről.
Alkalmasint Szászszal értett egyet az az ember, s tán ki akartak
rabolni. - Azonban tudom hogy midön belépett te rá sem néz-
tél! A te nevedben és személyedben még eddig nem járt itt senki
nálam; de remélem hogy e nyáron én is reszesülni fogok e sze-
rencsében. - En akkor hálából az isten iránt, rendesen kétszer
mennék a templomba; mint tudom te is szorgalmasan jártad az
órákat, mikor a pseudo - Tompa ott járt. Millyen volt? ah!



55 barátom az nem lehetett más, mint Carl Maria Benkert; az
írók árnyéka. Az kisértett meg! vigyázz, valami irodalmi sze-
rencsétlenség ér. -

Isten veled!
[Címzés :]

Arany Jánosnak
Pest.

Nagy-Körösön

364.

ERcsEY SÁNDOR-ARANYNAK

N. Szalonta, marcius 13. 1852.

Szeretett bátyám !
Épen most volt nálam Mezey párti, s mondja hogy min-

denfelől kapja a leveleket az Egressy naplói iránt, mellyben sür-
getik hogy valahára már elégítse ki az előfizetőket. S minthogy
vagy ketten engem is szólitottak már meg iránta; - és minthogy
nincs miért várakoznunk azon bizonytalan időig, míg Kőrösről
Szalontára jövő alkalom akad; - igen jó lesz, ha első alkalom-
mal mindjárt dilígence-ra teszi bátyám - melly azt hiszem
hogy most már nem csak Szalontán, hanem Kőrösön is jár - s
elküldi Szalontára; a vitel bért mit úgy hiszem nem szükség
ottan lefizetni, majd kífízetem Szalontán. Tehát csak minél
előbb inditsa el bátyám.

A mi afáskertet illeti, arról nem -mulasztám el a mult ősszel
atyailag gondoskodni. Mert Borbéllyal a kárhozatos szőlőket
gondosan elfödettem; s most tavasszal is hozzá láttatok embe-
rül, hogy a Kis Istvánnéé sorsára ne jusson. - Az ősszel az iránt
is megkértem Borbély urat, hogy - egy kis faiskola alakítása
végett - szedjen vadfákat, illő diurnum mellett; - de bíz azt
országos gondjai miatt elfelejté vagy nem akará tenrıi az emli-
tett úr, hanem jövőre nézve, hogy a faiskola alakítás el ne
maradjon, erélyesebben hozzá látok. Szóval, igérem, hogy nem
hanyagolom el.

A ház, mégeddig ollyan állapotban van, mint szokott lenni
egy ollyan ház, a melly már ez előtt 5. hónappal sem volt a leg-
virágzóbb status quoban. S a külsőjét illetőleg csak ollyan, mint
volt, hanem bíz annak a belseje, mióta a tisztán-tartást olly
erős kegyetlenül ígért Sántha Gyula benne lakik, ollyan formává
kezd válni, mint midőn Piros Kakas teremté benne a varjukat.

3* 35



Az istálóról pedig, az öreg Herrnek pulykái annyira lerııgdosták
a venyígét, hogy már egy helyen lyukas is. A miért Gyulát már
több ízben fel is szólitottam, hogy vagy a pulykákat, vagy az
öreg Herrt bíróílag intse meg; s ha ez sem használ, ollyan módon
alkalmazza íntését, mint Bereczki, a fia irányában.

Janí, mióta bátyámék elmentek, nem volt Szalontán.
Mostanában ugyan ígérte hogy eljön, de bíz azt mindeddig nem
tevé. - Az ő neheztelése, a mint tudom, onnan származék, hogy
Juli, azon este, midőn Jani, - bátyámék elmenetele előtt pár
nappal - itt volt; s midőn 600 fnt felhozódott, egy kissé gorom-
bán viselte magát írányában, annyiban, a mennyiben e pénz
fölemlítése miatti neheztelését külsőképen sem tudá vagy nem
is akará eltítkolní. Ez Janínak, a mint akkor mindjárt el is
panaszolá, roszul esett, de kért egyszersmind, hogy ezt bátyá-
mékkal ne tudassam. Én tehát viszont kérem bátyámat, hogy
viszont Janival ne tudassák azt, mit én elmondék. Legjobb arra,
mint a melly különben is régi és a feledékenységbe merült dolog,
nem is emlékezni.

Jámbornéval a napokban találkoztam a piacon, s minden
tekintetben megnyugtattam őt, átadván neki, círcumscıibálva,
a köszöntést, s tudatván vele hogy bátyáméknak semmi bajok
sıncs. -

Multkor küldött soraimban el is felejtém tudatni, hogy a
házbér első angariájaból nálam maradt 12. Pfnt most is fiókom-
ban hevere, mert azóta sem sz. ekklezsía, sem más hitelező ma-
gát nem jelentette. Tehát addíglan requíescat in pace, mig valami
coriphaus[ I] exequalni nem akar. --

Egyébíránt nincs semmi különös bajunk. Kőrösi ismerő-
seinket tíszteljük, bátyámékat pedig öleljük s csókoljuk.

Szerető öccse
Ercsey Sándor

365.
Kovács JÁNOS-ARANYNAK

Pest 15/3. 1852.
Barátom!
Azt sem tudom, min kezdjem levelemet, vagy is jobban

mondva, mit tudsz, s mit nem tudsz rólunk, - nekem már olly
rég tetszik, hogy levelet nem váltottunk. Azt már alkalmasint
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fogod tudni, hogy László és Ottilia ma egy hónapja keltek
össze a geszti pap előtt, a ki csak tegnap vólt két hete, hogy
haza ment; de azt alkalmasint nem tudod, hogy az óta levelet
nem küldött, pedig szakállára fogadta, hogy mihelyt haza ér,
egyszerre levelet fog írni: - talán beteg. Azt is nehezen fogod
tudni, hogy Lévai még most is beteg, és így mi már órát sem
vehetünk tőle, mert ha már most mindjárt adhatna is órát, nem
tartanám méltónak ezt a kevés időt, hogy ezért már elkezdje;
mert csak gondold meg: május elején ismét levisznek bennünket
Gesztre. Én váltig iparkodtam a Szüléket rábirni, hogy minket
hagyjanak itt még egy pár hónapra; de rniután keresik rá az
okot, hogy itt ne maradhassunk, látom, hogy a nem akarásnak
nyögés a vége ; nekem pedig csupa csapás a pesti élet, s Geszten
véghetetlenül jobban érzem magamat: így hát egy darabig
kötelességből igyekeztem a dolgot erőltetni, de már most nem
bántom. Szegény Domokost sajnálom ugyan, - bár jelenleg ö
is könnyen vigasztalja magát, minthogy akkor azután keveseb-
bet kell tanúlni-, de egy ember csak egy ember, s amellett és
még csak Lutheranus sem vagyok, hogy mindent tudnék. Tehát
lazukálunk. Monárd Kárászhoz ment éppen olly feltételek mel.-
lett, mint nálunk vólt ; jövő hónapba ők is itt akarják Pestet
hagyni; perse nekünk felénk sem jön, s még most is itt van
minden könyve, sőt ruhája is nehány darab. -- Feketét is látom
néha az útszán, vagy oda haza is ha akkor megyek, mikor éppen
dolga van a fiúkkal, mert ő egyébkor soha sincs otthon ; hozzánk
pedig nem jő, mert hozzám csak estve jöhetne, minthogy egyéb-
kor elvagyok szüntelen foglalva, akkor pedig ollyan helyre jár,
a hol magával egyforma hajlamú és foglalkozású társakra talál.
A szépasszonyáról már egészszen lemondott, miután még az is,
a ki legtöbbet jóvá hagyott benne, tetemes változtatást aján-
lott; most ismét egy máson, szinte Drámán töri a fejét. Augusz-
tusban megint lejönnek Gesztre, a minek én a mennyire örülök,
más részről éppen úgy . . . nem örülök. Jön hat gyermek, két
tanitó s nem tudom hány dajka! brrrl

Hát a vizsgálatok hogy mennek? hogy vóltál tanítvá-
nyiddal megelégedve? Reménylem, hogy ezóta mind Te, mind
kedves nőd egészen megbarátkoztatok Kőrössel; mert csak nagy
bóldogság az, ha gyermekeitek nevelése kedvetek szeıint és mé-
gis szemetek előtt történhetik. Mi már az én Domokosommal
alig várjuk, hogy láthassunk benneteket; csak arra kérlek, hogy
Laczit biztasd neki, hogy vagy ö is nőjjön amúgy magyar mis-
kásan ám, vagy mondjon le a Domokossal leendő birkozásról,
mert ez már úgy meg nőtt, hogy nemcsak Laczit, de még tán az
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apját is földhöz vágná, - ha bírná. - Domokos a napokban
mindig azon aggódott, hogy valyon nem jössz-e be a szünnapok
alatt Pestre. Egyébiránt akármikor, ha betalálsz jönni, egyene-
sen csak hozzánk szállj, Szél-útcza 209. vagy is az újabb elneve-
zés és szám irás szerint Nádor utcza rr. szám, 2-k emelet, ne-
künk Domokossal, van két szobánk, és igen jó kanapénk, tehát
még csak áldozatot sem teszünk, bár azt is szivesen tennénk.

Kedves nödet nagyon tisztelem, Tégedet és gyermekeidet
pedig ölel

barátod
Kovács János

366.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy Kőrös, márt. 22. 1852.
Kedves Domokos!
Épen ma telik száz esztendeje, hogy kedves levele vála-

szolatlan hever nálam. Rögtön akarván válaszolni, a levelet
nem mint máskor, fíókomba, hanem egy zsebembe tettem; a
zsebet azonban, persze, kabátostul együtt, levetvén magamról,
a levelet benne feledtem, s szokott jó rendben levő fiókomat
vallattam a levél iránt, de az mindig így felelt: a hol nincs, ne
keress! Igy, nem lévén képes a közlött versekről, emlékezet
után, megtenni észrevételeimet, várnom kellett, mind addig,
míg egy szerencsés véletlen rosz emlékezetemnek segítségül nem
jött, azaz migkezem ismét a szóban forgó zseb mélységébe nem
tévedett. Igen jól cselekedte volna, ha nem várva be válaszo-
mat, sziveskedik megkülderıi azótai szerzeményeit: jövőre, illy
esetben tegyen úgy.

Ami a Kínvírágokatl illeti: van bennök jó is: a Zengő éghez
igen helyesen folyamodik, mennyivel jobb, mintha péld. kék eget
mondana. A rómaiak és Tóth-ok-féle szójáték is talpraesett, de
a többi nem sokat ér; különösen a piros posztó féle allegória
paródiának is gyönge, az elnyirká1t_ piros posztó nem tudom
hogyan hasonlit a zöld rozmaringhoz stb. Átalában jó írni néha
e modorban; de miatta a komoly költészetet ne mellőzze, mert
e genreban, igen jónak kell lenni hogy élvezetet nyujtson valami.

Az utolsó kfajcárban* az eszme .jó, egy helyen nagyon -is
merész, de a kidolgozás kissé hanyag, a .külső pongyola. Am-

1“* Ld. e kötetben 32-33. l.



25 nyek-dagadott, vélek-véled, megy-vet, igen gyarló assonanceok, a
mássalhangzók közt semmi rokonság, illyeneket csak Tóth
K[álmán]nak szabad irni. Világfényt lát, szinte nehézkes, ez: ki
lát, világ- még elmenne, mert több az összhangzat benne, de az
a fényt olly hosszú a vi- rövid szótag ellenébe! Vizsgáiom-látom,

30 gyernwkivel-hideggeb az effélék, mint tudja, a Tinódi valá- ival
állnak egy színvonalon. Vigyél, nyelvtani hiba, mert nem ik-es
igében a második személy nem Z végzetű ; hiba a helyesírás ellen
1 -2 -3-s más illy kis számokat, az elbeszélés szövegébe szám-
jeggyel írni: I hitvány krajcár, 2 árva. Gyermek koromban igen

35 jót nevettem Ludas Matyit olvasván, (egy) az illy ortographiá-
nak.

[,,] . . . . volt I öreg asszony." Körülbelül ollyan ez,
mintha németül így írna valaki: Es war I-mahl I Kőnig, und
er hatte 3 Söhne und 3 Töchter. stb.

'° Számot, a hol épen a szám fődolog, mint az árjegyzékben, egyéb-
ütt helyesebb betűkkel írni, versben pedig a számjegy épen
nevetséges.

Hogy a krajcárt parasztnak hitta, jó kis gondolat; a kraj-
cáron lévő képről merész dolgokat mond, de költőileg; a krajcár

45 felhasználásában az érzelem szép: ügyeljen többet a formára. ~
Elég erről ennyit.
Kovács bácsi leveléből sajnosan értettem meg, hogy Lévai

már csak elbetegeskedi az időt. Kár! Naponkénti szóbeli érint-
kezés többet ért volna, hiába! az illy lassú közlekedésnél. No de

50 ha nem lehet, nem lehet: azért nehogy bucsút vegyen ám a
költészettől! Azaz hogy búcsut vehet, csak versben tegye azt;
mert én ugy tapasztaltam, hogy a költő, ki versben búcsuzik
mesterségétől, nem szokta azt azért odahagyni. Hát írjon sokat
és jót; küldje hozzám, a mint születik, nem várva mindig netalán

55 elkéső válaszomra: én aztán regestrálom öket s megkritizálom
erős kegyetlenül.

Most pedig fogadja legszívesebb üdvözletemet!

Arany János

Aztán husvétkor l

°° U.i. Tegnap Szász Károly nálam lévén s olvasván együtt a
Losonczi Phoenix bírálatát az Értesitőben, miután ott T[óth]
K[álmán] félreismert lángész érdeme szerint meg van paskolva,
rögtön mondám Szásznak: mibe fogadjunk hogy T[óth] K[ál-
mán] rövid nap verset fog írni a kritikusokra, á la Petőfi:
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“ „Mit ugattok, mit haraptok engemet hitvány ebek? a termé-
szetnek tövises vadvirága vagyok én” stb. S ime! a mai Hőlgy-
futárban jóslatom teljesülve: az a szerény fiú ir: ,,Az én dicső-
ségem egy kis bokor, de ott rejlik a pálma mag benne, mellyből
majd felnő az óriás fa, s felűlhaladja a vén tölgyeket, mellyek

7” száraz lombjaikkal el akarják takarni az ő dicsőséget! I I”
Isten sokáig éltesse!

[Címzés :]
Tisza Domokosnak szeretettel

Pesten.

367.

ARANY-TOMPA MIERÁLYNAK
[Elveszett]

[Nagykőrös, 1852. március 22. kb.]

[Mulathatott volna Tompa még tovább Kőrösön. Így elszalasztotta
a bált, Báthory Gábor látogatását, a kártyázást. - Szász Károly elment
házasodni. - A nagyidai oigányokból mutatványt mellékel s kérdezi, vajon
a miskolci Heilírin nem adná-e ki? Mióta Tom a náluk járt s személyesen
is találkoztak, önnyebb a levelezés. - Ha taiálkozik Vadnay Rudolfial,
adja át neki üzenetét. - Ismeri-e Tompa Gondol Dánielt? A közel múltban
K n Felh ott az irodalommal, - Csak az a „har-
madik” e õkerülne Iafgetőfi). - Végül: igen ántja, hogy Tompának ott léte-
kor semmi emléket nem adott]

368.

MEZ{Ev[FERENc_-ARANYNAK
[Elveszett]

[Nagyszalonta, 1852. március 26. előtt.]

[Felvilágositást kér Arany jegyzői idejéből egy 1849-i számadásról
Szalonta városa és számadói között.]
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369.

ARANY-MEZEY FERENCNEK

Nagykőrös, márc. 26. 1852.
Kedves szomszéd ur I
Furcsa szomszédság ez a mienk 20 mérföldnyire egymás-

tól I No de se baj: azért a szomszédi jó érzet nem változott.
A kérdéses számadásról egyebet nem tudok, mint azt,

`5- hogy az, a forradalom alatt akkori főszolgabiró Sughó József
urnak volt kiadva (a megyei közgyüléstől) megvizsgálás vé-
gett: Sughó ur 1849-ben, ha jól emlékszem januar vagy februar
hóban közlötte is a várossal, hogy észrevételeit tenné meg, a mi
megtörténvén ismét bekérte: közlötte a számadókkal vagy sem,

10 azt nem tudom, mert hivatalomat nem sokkal az után letet-
tem. Igy tehát e dologban Sughó urat kellene megkérdezni: ki-
nek adta ki utoljára, vagy irományai közt maradt-e - vagy
referalta-e a megyére - vagy utódjának resignálta-e; mert
akkor az ő kezén volt.

15 Különben mi itt . . ., megvagyunk, egészségünk jó.
Domokossal s Kovácscsal fentartom a levelezést: ők is egészsé-
gesek: panaszkodnak hogy a pap nem ir. Nálunk semmi ujság -
de van czudar hideg idő, nem akar tavasz lenni.

Nőm - gyermekeim köszöntik szomszéd urat: én pedig
'° ölelve maradtam

távolban is szerető szomszédja
[Címzés :] Arany János

Tekintetes
Mezëy Ferenc főjegyző úrnak

Nagyszalonta.

370.

ARANY-ARANY JÁNOSNÉ ERcsEv
JULIANNÁNAK

[Elveszett]
[Pest, 1852. április 9.]

[Tisza Domokos m ' csak Kovács Jánossal van itt, náluk szállt meg.
Minden órán várják a szüleőket; õt is marasztalják, várná meg õket.

Mííllerrel megkötötte a szerződést A nagyidai cigányokra. 4oo pft-
ban egyeztek meg s ebből 300-at Müller ki is fizetett]
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371.

ARANY-ARANYJÁNOSNÉERCSEY
JULIANNÁNAK

[Elveszett]

[Pest, 1852. április 12.]

[Jókaínál járt lá atóban, az addig tartóztatta, mig lekéste az indu-
lást. - Tisza Domok és Kovács Jánossal - akik útba akarják ejteni
Kőröst - készül haza.]

372.

TOMPAMIHÁLY-ARANYNAK

Hanva april I3-án 1852.

Barátom!
Iszonyú csapás ért! özvegy vagyok! igen! épen ma kől-

tözött el szeretett jó feleségem -- Naprágyba, Recskinéhez; és
minthogy te mind Naprágyot mind Recskynét igen jól ösmered:

5 csak annyit irok, hogy csendességben maradván, háborítlanúl
meg-irom neked a választ. -

Teljesen igazad van! mulathattam volna még nálatok
tovább is! és sajnálom: hogy nem mulattam. Jobb lett volna
veletek és köztetek lennem, mint Pesten a Berecz genialis okos-

1° kodásaiban gyönyörködnöm, miről alább. Hanem barátom!
hidd el hogy a látogatás nálam ellenkező hatást tett mint nálad;
mióta láttalak és megösmertelek, nekem sokkal nehezebben
esik az egész historia! Ha eszembe juttok: igen rosszúl esik
hogy köztetek nem lehetek, szóval sokkal fáj dalmasabb érzéssel

15 gondolok rátok mint az előtt. Ugy szeretnék egy órára vagy egy
délutánra átfutni hozzátok s midön eljő az az idő midőn epen
de épen semmit sem tudok már csinálni; mindig ott jár az eszem:
miért nem lehetek veletek ! Czudar dolog is ez hidd el barátom !
csak félig vagyunk egymáséi! mert ez a levelezés a személyes

*° erintkezésnek csak ámya. No de mindegy! én fogadom: hogy
miden tavasszal elmegyek hozzátok! s te (fogadod-e szinte ?)
minden nyáron eljösz, vagy jöttök hozzánk (NB.) Én sem
mindig magánosan menendek. Most tehát maradjunk ebben.

A bált pedig és a Bátori Gabi látogatását és a kártyázást
35 már bizton elhallgathattad volna! vagy azt akarod: hogy a mit
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bánok, még egyszer jobban bánjam? hogy t. i. nem maradtam
még köztetek.

Szász Károly elment? jól teszi ! essék rajta mentül elébb
át, annál jobb! Mentovich még sem regressirozta magát haj

5” dolgában? mond[d] meg neki hogy ne komiszkodjék! hanem
nekem vagy egészen kopasz vagy egészen hajas legyen. Jánosinak
pedig ha úgy hízik üssetek csapot a - hasába. Károlyinál
pedig interveniáljatok a szaporodás ellen; ugy ! Karolyinak alig-
ha elkűldhetem a Szemere Miklós pástlorát, mert a mint hallom:

55 elfogva van szegény! Szőnyi eö nagyságát pedig ha még egyszer
odavetődik tisztelem csókolom!

Nagy-Idai vajdádat elég balfaszság volt úgy átalakítani
a mint én mondtam. Ez csak az én privát véleményem volt,
mire bolond vagy ha hallgatsz. Hát más irókban mi mindenféle

'° nincs! Most olvasom Heine Romanzeróját, a többek közt azt
mondja egy dámáról, t. i. egy kisértet dámárol:

- in Ermanglung eines Kopfs
Lächelt sie mit dem Steisze

A mutatványt a mit k`üldtél én szeretem, bár azok a sok
45 - - - - k rontják az egész hatását; node ebböl is megösme-

rem én körméről az - egeret, a mint egy valakiről mondatott.
Addig nem válaszoltam, mig Heilpıintől levelet nem kap-
tam. Ide teszem. En megvallom átalában sem, de irányodban
annál kevésbé szeretem a vizbehaló tempóját követni, t. i. ha én

5” belehalok, mást is lehúzok a fenékre. Ha meglőtte Regeimet,
lője meg eposzodat is. Én félek, hogy elrontja; félek hogy ezek
lesznek sajátságai: ügyetlen külső, rosz betü és papír, I6,ooo
sajtó hiba; ennek bebizonyitására csak Regéim egy példányát
kellene ide mellékelve hozzád küldenem; de azt, bár átlátnád

55 hogy igazam van: alig köszönnéd meg! Igy hát barátom! nem
tudom mit teendünk? Hát egy ugrásnyira Pesttől, te sem tudsz
munkáidnak kiadót találni? ez barátom botrány! Én maholnap
elvégzem Virágregeimet, érzem hogy megérdemlenék hogy világ
elébe jussanak, de hogy? próbáltam a praenumeratíót, akönyv-

°° árusi bizományt, a provincialiskiadást; iszonyú mindenik ! Kény-
telen leszek még egyszer a szemtelenkedéshez fogni, praenıımera-
tio utján adom ki. - Nem kisértenéd meg ezt a tréfát a nagyidai
vajdával?”Váltsunk szót e tárgyban, hogy mind a te mind az én
javamra valami okos gondolathoz jussunk ha lehet.

55 Et venio nunc ad fortissimos viros! Barátom! az eddig
hallatlan és láthatlan jelenet az irodalomban, a mit ez a két
Tót s mit ezzel a két Tóttal elkövetnek. -- En nem akartam
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neked Toth Kálmán urat eladni, hanem most hozzá teszem-r ak-
kori beszédemhez, hogy ez az ember rólad is ugy beszélt Mis-

7° kolczon mint rólam beszéltek mind ketten. Ezek az emberek
barátom a szánalom mosolyával beszéltek nyilvános helye-
ken rólunk, irodalmi életünkröl, müveink és tehetsegünk-
röl. Van ott egy fiatal jó fiu Nyilas Samu, káplán; ezt majd
agyon ölték a witzekkel, hogy jobb lessz ha hozzám jön -káp-

75 lánnak, egykézre dolgozván, majd többre megyünk! stb hogy
Arany Toldijával együtt csak sz _r, ő fogja Kinisiével megmu-
tatni: mit? hogy a te Toldid micsoda! én mindezt reszletesen
resteltem akkor elöadni, hanem most láthatod hogy egy város-
ban sem akar veled lenni. Te azt hiszed ez harag .P nem ! ez ki-

5° csinylés! Es tudd meg: hogy ezek ellen nincs orvosság ! ha irnánk
ellenök azt mondanák: aha! féltik a dominusok a konczot
a fiatal tehetségektől (:? !? !?) Ezek bántatlanul, sőt ápoltatva
felnőni fognak az irodalomban; s a becsületes szájízü ember
ott fogja hagyni ezen szemét-dombot az irodalmat; látd! nem

55 értettél te engem, midőn megpoetalanítni akartam magamat!
De jerünk tovább:

Pesten szóba jött e két ember. Halld és bámulj! ezen
embereknek publicumok van! sőt csodálóik! Nagy Ignác
kikürtöli megérkeztöket, mint a Tompaét - nem ! mert így van.

°° Egy társaságban Lisznyai nagy költőknek ösmeri el; Berecz
pedig körűlbelől így beszélt: ,,Tóth Kálmán a nemzet második
Petőfie (! ! !) sőt több nála! mert amaz már megszünt szerepelni,
ez pedig még most kezdi ! Hírben es népszerüségben minden ma-
gyar költőt a ki él és nem él meghaladni fog ! Verseinek Béranger

55 biztosan aláirhatja nevét, s nem lesz oka szégyenleni magát az
istenit I" - Igy folyt a beszéd a legnagyobb tűz és lárma ˇközt.
Én megcsömörlöttem és elbúsultam barátom! nem miattam, de
az irodalom miatt! ! Ime ott a vers dicsőségröl és (horrendum
dictu I) irigyekről! ez mind azt teszi: hogy Náczi úr lapja és az

°° illyen Berecz féle emberek által csakugyan azt hiszi az az ember,
a mit felebb Berecz mondott róla. - Igy állnak a dolgok bará-
tom ! én merem hinni: hogy az a bírálat is melly rólok megjelent
egy vagy másik vénebb iró boszuságának nyilatkozata s talán
az én értesítesem is adott neki irányt. Az ertesitőben tán Pack,

1°5 a Pesti naplóban nem tudod ki írta? merem továbbá hinni hogy
az a bírálat azokra az emberekre épen nem hatott, nagyságok
irígyeit láttak azokban csupán, s hogy még szemtelenebbek
lesznek, az bizonyos.

De az is bizonyos, Jánoskám ! hogy a Hölgyfutárral tör-
“° nünk kell! én legalább törni fogok, ugy hiszem, te is, és Szászt,
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Mentovicsot szinte megkell nyerni. - Ne írjunk egy betüt sem
többé. Sőt újevkor kérjük fel lapja további nem kűldésére.
Hanem értsetek meg és érts meg ! én régibb lógósa (: nem a görög
ıloyoç :) vagyok az irodalomnak, jobban ösmerem ezt a fertöt
mint ti ; vonuljunk vissza szó nélkül, mert ha kimondjuk mi
boszant veszve vagyunk! Egy léleknek sem szabad tudni miért
nem írunk a Hölgyfutárba? de ne írjunk! mert ez az ember
nem érdemlí sem az irántunki szempontból, sem az irodalomra
nézve, mellyben a szemtelenség- és középszerüségnek valóságos
csirkeköltő gépét állította fel. Ezt kell tennünk! még pedig
sükerrel tegyük az az együtt ne írjunk. Barátom! engem Ka-
zinczy Gábornál most is korholnak már: hogy a fenébe adhatom
olly ember és lap kezébe nevemet? stb.

De hagyjuk abba ! Fordítsuk figyelmünket egy nyájasabb
kép felé, t. i. a ti Gömörbe jöttötökre. Barátom ennek meg kell
pedig lenni! ha még tíz anyian volnátok, még is kevesen lesztek
nekünk, ha Io evig mulatnátok még is hamar elmentek! A pénz
igaz nagy dolog! hanem ezt is kiteremtsük! Ime ide irom egy
személy költségét:

Köröstől Czegledig . . . . I ft.
Czegledtől Szolnokig legfölebb

(mert ugy nem mentem) lehet 40 kr.
Szolnoktól Tisza-kesziig - 4 - IO. -
Tiszakeszítől Miskolczig - r - 70. -

Summa: 7 ft zo kr.

azt hiszem ennek felét fizetí.k a gyermekek.
Miskolczról én hazahozlak. Megirjátok: mikor indultok?

hanyan lesztek? s én már Miskolczon foglak várni benneteket.
Muszaj az istennek, ki a szeretetet szereti, nektek erőt egésséget
adni akkorára! Csirke pedig és saláta lessz bőven. Aztán elme-
gyünk seregestől a Diósgyőri hámorba, az aggtelki barlangba
ide oda a hogy jön, csak jöjetek és ti jönni fogtok.

Te azon aggódol: hogy nekem semmit sem adtál! ne hidd
adtál te nekem emlékül sokat! és a mi a szivarcsutorát illeti
megint van nekem más; csak jöj ide megint odaadom én azt
tenéked!

Olvastam Regéim bírálatát, nem a pesti naplóban jelent
az meg, hanem a Magyar Hirlapban, de az mindegy!

A Jávort köszönöm, eltettem bizonyosan hasznát fogom
venm.
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Vadnai Radóval nem találkoztam, de ha fogok, elmondom
neki a mondandókat. --

Hogy ösmerem-e Gondol Danyít? Söt szeretem is! kérdé-
sedből látható hogy ti nem is emlegettetek engem hálátlan zsi-
ványok ! mert ha szóba hoztatok volna kisült volna hogykérdésed
felesleges, és hogy mi Dankóval igen fainul ösmerjük egymást!

Hogy felhagyott, jóllakott az írodalmaskodással ne csu-
dáld! azt hiszem hogy első munkája is megszámadolatlan s ki-
fizetetlen van a könyvárusok kezében; nem minden ember ollyan
szerencsés mint te Marány ostromával ecsém !

A harmadikat pedig hasztalan várod ! legalább az én hitem
ez, mindazon sok beszed daczára is, mellyeket Pesten hallottam,
nevezetesen Jókay fogadni akart velem négy szem közt hogy él ;
sőt ezek valának szavai: ,,Ha attól nem félnék hogy rosz neven
veszi: meglátogatnám e nyáron!" ugy-e különös? de maradjon
köztünk! Tudod-e ki az az Arnyék Pál? A világtalan áalnokot
ösmered ugy e?

Petőfi Pista! szegény fiú! ebben is látszik a bátyja szelle-
me! persze vékony érben ; de vastagabban mint ezer Tótókban.
A fene egye meg! ismét tollamra jött alkalmasint úgy van mint
Berec[z] ur mondja: féltem tőlök dicsőségemet vagy borostya-
naimat és még a boldog isten tudja hogy mit nem ! már ugy van !

Most pedig láthatod már: hogy a bor elfogyott, a seprü
jön; kifogytam a jó (ho hó) gondolatokból és csak szalmázok,
- hogy én is betöltsek 8 lapot!

És ímé isten segedelmével a 8-ikra forditottam, hanem itt
már nem sokat találsz, (amott persze sokat találtál!) csak azt
mondom: hogy Feleségem még most is faggat rólatók, különösen
Aranynét vitatja erősen vasalgatván a Juliska által küldött
mitis ! és mikor idejöttök biztosan mondhatom hogy rongy lessz.
Abinvisis tán jobbat [így !] szeret ez az asszony titeket te mint
én! ezt persze bolondság volna nektek hinni, s legjobb lessz
személyesen meggyőződni róla. - ES szerencséje feleségednek
hogy feleségem nincs itthon mert bizonyosan csokolna téged;
midenmagyarázgatások daczárahogy én sokkal szebb fiú vagyok!
Igy pedig akkorra hagyjuk a csókot mindketten, midőn elhoz
az isten benneteket és hozzon is Amen.

Isten áldjon meg
btod Tompa Mihály



373.

ARANv_KovÁcsJÁNosNAK
[Elveszett]

[Nagykőrös, 1852. április 28. előtt.]

[Hivjz Kovacsoı és Domokost, põı-.oıjaız ızzi z hónap elején eımzzzzn
latogatásnkat. Kéri barátját, hozza el csizmáját Fríesen susztertól, Íizesse kı
Serest s nézzen utána, hogyan áll A nagyidai cigányok nyomtatása. Domo-
kosnak üzeni, írja lelkiismeretesen verseit.]

374.

KOVÁCS JÁNOS-ARANYNAK
Pest 28/4. 1852.

Barátom !
Igazságod vólt, midőn azt mondád, quod differtur, non

aufertur, mert mi csak ugyan nálad leszünk vasárnap délben,
ha ugyan a Vasút és Omnibus is ugy akarják mint mi ; de alig ha
úgy nem jársz velünk, mint sokszor a szegény ember az essővel
szokott járni, - csak várja! csak várja: de ha aztán egyszer
megérkezett, bezzeg le is telepedik. Igy teszünk mi is te veled,
mert mi ugyan Szerdán reggelnél elébb el nem jövünk tőled,
ha csak ki nem löksz. - Fríesen Schuszternél voltam, és Fríesen
Schuszter a csizmát elkészítette, s én ki is viszem jövő vasárnap;
de bezzeg nem így tesz MüllerGyula, mert a mi nagy fátumunkra
még talán az első ív sincs készen a Csóriászból, és így Május
elejére nem lesz készen, - mit mi igen sajnálunk. Domokos
váltig íparkodik, s vanis némi eredménye, tegnap is egész csinos
kis estvét irt; söt még egy fordítást is megkisértett franczíából,
s az első stróphákat, úgy hiszem, jó sikerrel. Mikor a leveledet
meglátta Domokos, öszve tevé kezeít, felnézett az égre, és ollyat
sóhajtva, mint egy czigány fúvó, ezt mondá: Óh lelki isméret!
már látom, a lelki isméretről kell verset írnom. - Tegnap
előtt adták Erdélyinek egy Velenczei hőlgy czímű Drámáját,
de a melly szépségben, hosszaság és unalmasságban egyiránt
kitünő, mind a mellett is, hogy ez paradoxonnak látszik. -
Serest még most sem fizettem ki, minthogy 7 ft 36-krt követel,
de alkalmasint 6 f. 36-krt ki.fizetek, s a többit vegye meg a nagy
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55 harangon. Gesztről szomorú újságot mondok: az öreg udvarbiró
nem fog többé preferánczozni, ha csak Burjánnal egygyüvé nem
jutottak. De Biıizdó sem fog több dinnyét termszeteni a geszti
pap tudósítása szerint.

Mind én mind Domokos nagyon tiszteljük kedves nődet,
5° gyermekidet és téged ölelünk.

barátod
Kovács János

[Címzés :]
Arany János Tanár Úrnak N. Kőrõs

375.

ERCSEY SÁNDOR-ARANYNAK
Szalonta, aprilis 29. 1852.

Kedves bátyám.
Jelen soraim egészen gazdasági tárgyúak lesznek, - hogy

előre is kitrombitáljam - tárgyalván t. i. a bátyámék által itt-
hon, azaz Szalontán, hagyott dominium ügyét.

5 Ésmiután arról szólok vagyis inkább tudósitom bátyámat,
azon kezdhetem meg beszédemet, mivel a hires (: ? :) és a deb-
receni diák előtt a föld hátán legjobb szónok Péczely József
kezdte, miszerint ,,öröm és fájdalom járja át keblemet”. Öröm,
mert az uradalom egyik része legjobb karban van, s fájdalom,

1° mert a másik rész a lehető legrosszab állapotban létezik. - De
beszéljünk okosabban és érthetőleg.

Afáskert, in praesenti, igen jó állapotban van, a mennyiben
a fák közül egyetlenegy sem hiányzik, mert a mi csorba volt ben-
ne ro vagy r5., azokat részint pénzen vett, részint mástól kért

15 fákkal kiegészittettem; a fákat meghernyóztattam s tisztogat-
tam; szóval, minden[t] elköveték hogy valamiképen, hanyag-
ságommal kárt ne tegyek és szégyent ne vallj ak. S fáradságom
nem is maradt volna hiában, ha az úr istennek, az idő mivoltában
hideg szeleket nem méltóztatott volna fiııgani, s ez által a külön-

55 ben termendett gyümölcsben kárt tenni. No de ez már most így
van, s erről nem tehet a szalontai biró Balogh Mihály sem. - A
szőlőt szerencsére korán ki nem nyittattam (: a mennyiben
még most is nyitatlan van:) mert alkalmasint ennek is betett
volna a hideg. - Igy a fáskert . . .
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De nem így a ház, és annak környéke; mert az, mintegy
régi vár, enyészetnek indult. Enyésztetvén vagyis emésztetvén,
részint az idő vas foga, részint a benne lakozónak isszonyú gon-
datlansága miatt. Nem is tudok én embert jobban kárhoztatni,
mint azt, ki a mostani veszett világban is, nem mondom hogy
-aáolt vagy ünnepélyesen kijelentett, de csak úgy odavetett szavá-
ból is ollyan tulságos lel.kiismeretet csinál, kivált épen akkor,
midőn tudja azt, hogy abból nyilvános kára következik. -Es itt
elértheti bátyám a czélzást. Tudom hogy igen jól fog reá emlékez-
ni: mennyire ellenzettem én azt, hogy a ház Sántha Gyulának
adassék ki. Ellenzettem pedig azért, mert én igen jól ismervén
Gyulát, tudtam azt, hogy az ő keze alatt, bármennyire fogadta
is a ház tisztán tartását, - el fog pusztulni azon szállás, melly
csak egy gazda és kivált egy gazdasszony folytonos gondja és
tisztán tartása által tétethetik lakhatóvá. - ÉS szavam csak-
ugyan be is teljesűlt, mert a ki most bemenne a házba, nem is-
merne reá, kivált belől, hogy épen az a ház az, mellyben Aranyék
laktak. Az egykor olly csinos kis tiszta konyha, ocsmányság &
piszok. A nagy szobának padlásáról a festék lekapartatott, a padi-
mentum egyszemél többször surolva nem volt, mióta~Gy1.ıla lakja
a nagy kályha tökéletesen elnyütt. Kün pedig a kapa, a sok
nyitogatás, vendégjárás, gondatlan és semmire nem ügyelő
kocsis kezelés miatt, kapufélfástál együtt elromlott. A kis-szobáról
nem is szólok, mert az minden crísisen alul van. A háznak a fö-
dele is annyira elromlott, hogy azt a nyáron mulhatatlanul
-reparálni kell, ha az ember nem akarja, hogy az eső a falat is
-megrongálja. A kertben pedig a kerítés, a jegyzői lak felől nem-
csak egészen elnyütt, hanem el is dőlt ; a fák meghernyózva
nincsenek, a föld felásatlanul ott hever. A kertre nézve mondtam
már Gyulának igen sokszor, hogy azt adja át Herréknek, kik
mind a kertet fel fogják ásatni, mind a fákat meghernyóztatni.
De ő örökké fogadja, hogy mind azokat maga megteendi,
s mindamellett maig sem teljesítette. - A ledölt kerítés helyett,
ha majd a dolog idők egy kissé mulnak, másikat fogunk csinál-
tatni. De itt illy egyes hiba kijavitása nem ér semmit, itt gyöke-
res kura kivántatik. Azért is, azon Ioo fntot, mi még a haszon-
bérből hátra van, - s miről bátyám azt irta valamellyik levelé-
ben hogy a kincstári tartozását fizessem ki - én, későbbijóvá-
hagyás reményében, arra szántam: hogy abból egy pár száz kéve
nádat vészek és a házat s ístálót, melly hasonlóan igen elnyütt,
annyira hogy a szarúfa is látszik - megfogom reparáltatni.
Mert azt azon ház, - mellybe 1500 fntját olly hasznos helyre
tette bátyám, hogy hasznosabb helyre nem teheté vala (: mert
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érte;-e pillanatban is meg adnák a 3500 fntot:) - nagyon meg-
éjrdemli.

Elég legyen most az oeconomiából ennyi, mivel .már a
papiros is fogytán van. -

A mi pedig minket illet: mi megvagyıınk. egészében és
türhető állapotban. Lina jelenleg otthon van, segítségül lévén
"az öregeknek a költözésben - Szalontán nincs semmi ujság. -
Válaszát elvárom bátyámnak. -

Egyébiránt ölelve és csókolva mindnyájokat, vagyok sze-
Íétő ..

Ercsey Sándor

376.

ERCSEY SÁNDOR-ARANYNAK

N. Szalonta, majus 8. I852.
Kedves bátyám !
A napokban a ház és annak környéke kijavittatgatása

iránt egy kis családi vagyis rokoni conferentiát tartottam;
melly- is annyiból állott hogy Jámbornét és Károlyt magamhoz
hivattam, s velök szándékomat olly megjegyzés mellett tudat-
tam: hogy ők is nyújtsanak egy kevés közbenjárási segitséget
nád-vételben s mester ember keritésben. Miután pedig Jámbomé
csak úgy immel-ámmal beszélt, s- a mint a következendőkből
kitünik, megmondta azon igazságot, hogy azon házat Piroskakas
is csak azért adta el, mert már a reparationalis költséget nem
győzte volna meg: - én a tegnapi napon kerestettem egy pár
nádkötő embert; s mielőtt velök alkuba ereszkedtem volna, el-
mentem velök együtt a házhoz, hogy azt nézzék körül, s mond-
ják meg, mennyi nád kivántatnék annak, nem újbóli megköté-
sére, hanem csak megdugdosására és beszegésére. Ők tehát a há-
zat nagy tudományú képekkel körül nézték, s kevés idő mulva
azon-válasszal jöttek be, hogy a háznak nagy részét megdugdos-
ni nem lehet, hanem azt egészen ujra kell csinálni; s azon esetben
pedig fog kelleni a házhoz nyolcszáz kéve nád, a színhez kivűl
kivántató mennyiségen felül. Azon 800 kéve nádnak az ára
pedig M. Gyánban vagy Zsadányban, százát 5 pfntj ával véve,
ott helyben 40 pfnt, s a haza hozatala .ismét belé kerül 8 vagy
Io. pengőbe, és így maga anád munkán kivűl, belejön bizonyo-
san 5o pfntba.
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Midőn közelebb küldött soraimat irtam, én azt 'hittem
müértetlen ésszel, hogy az egész ház körüli reparatio ki fog állani
roo. vfntból vagy legölebb Izoból, "a kapu, kút 2- és kert kerités
reparatíojávalegyütt, demidőn magok a nádkötőkis így beszél-
nek, s midőn a háznak fala ísjavítást kíván - számitásomtól
messze üttettem, mert könnyedén számítva bele kerülhet, sőt
jó lesz ha kiáll, Ioo pengő forintból. Ezt.. pedig mulhatatlanul
szükség ez idén tenni, mert periculum in mora.

A dolog illy állásában tehát, - miután .nem éreztem ma-
gamat annyira felhatalmazottnak hogy a bátyám fínanziaját
olly nagy mértékben megtépásszam, jónak láttam először körül-
ményesen megírni mindent, ésmegkérdezni: ha rá szán-e annyit
bátyám vagy nem? Legyen' szives tehát e tekintetben, haladék
nélkül határozni és válaszolni. --`

Gyula már a 3ik angáriát is lefízette kezemhez, de ezt
magamnál tartom addig míg választ nyerek a teendőkre nézve.

Különben Szalontán nincs semmi egyéb. újság, mint hogy a
fáskerti szőlőt e héten nyitották ki .és fedték is el egyszersmind,
a kinyitás után mindjárt.

Aldja meg az isten mindnyájokat.
Szerető öccse

Ercsey Sándor

377.
ARANY-ERcsEY SÁNDORNAK

Nagy Kőrös majus II. 1852
Kedves Sándorkám!
Addig halasztottam a válaszolást előbbi leveledre, hogy

ime itt érte a másik; a mi ugyan két tekintetben igen jól tör-
tént: először, mert már most mindkettőre elég egy válasz,
másodszor, mert jobban »ismerve a círcumstantiákat, határo-
zottabban válaszolhatok. Irod a háznak az ő gyenge és gyarló
állapotát, a mi -baj, s annál nagyobb baj, mert égető kéráéssé
vált a tisztes hajlékra nézve. Areparatió borsos ugyan: de vala-
mit tenni kell. A geszti pap azt írta Kovácsnak, hogy ő azon
kőmüvessel, ki Lovasi Feıinél (s talán a templomnál is) dolgozik,
ugy alkudott meg, hogy az neki kész házat épít, téglából (de
ha vályogból iS) cserépre, 400 pfoıintért. No, meglehet, hogy ez
nem épen ugy van: de minden esetrejó volna tudni, vajjon nem
vállalná-e fel ugyanazon kőműves, hogyaz én házamat kijavítsa,
nehány téglaoszloppal megerősítve cserép alá vegye - vagy
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talán még egy szobát is építsen, az utcza felől? Ez perse költségbe
kerül, s én csak a geszti pap alkuja arányában beszélek, mert sok
-pénzem nincs; mindazáltal inkább rászánnék 4oo -500 forintot
illy módoni javításra, mint hogy náddali tatarozásért roo pengőt

55 fízessek. Annyi pénzről jelenleg rendelkezhetem: azért kérlek
járj végére e dolognak minél előbb, s az eredményt írd meg.
Kérdés lenne tehát: felvállalja-e vagy sem? Mennyiért vállálná
[!] megcserepezni (használva a netalán használható szarufákat)

.s egy szobával kítoldani, mennyiért pusztán megcserepelni, s
55- .perse kivakolni, de ugy hogy én semmit se adjak hozzá, hanem

készen adja át még az idén? - Ha ebből semmi sem lesz (nem
lesz pedig ha 200' pgőnél sokkal többet követel) akkor nincs
egyéb hátra, mint a te leveled értelmében javltni ki, azaz
náddal, s mellé az udvaroni repará- és renovatiókat is végre

5” hajtatni. Ezeket is, ha lehetne, mind jobb, mind rád nézve
kényelmesebb lenne szabott áron valakinek átadni, - csakhogy
nem vállalkozik a szalontai mesterember effélélére. Az 50 ftot
mindenesetre tartsd meg, hogy használhasd, a többit én küldöm
vagy viszem. - De, lám mondok, ha a cserepezést könnyü

55 szerrel meg lehetne ejteni, az sokkal jobb volna. Sőt nem ártana
más ácscsal vagy kőmüvessel is próbát tenni (Csete Borbély etc.)
ha a Lovassié nem vállalja.

Ujságot sohasem írsz: azt sem tudom, élnek-e halnak-e
azon vidéken az emberek. Igy nem tudom, hogy Biıizdó meghalt

45] - tőletek legalább nem tudtam volna meg. Lehet még egyéb
is a mit nem tudok, valamint te sem tudod, hogy Tompa, csü-
törtökön alkalmasint nálam lesz feleségestől ; mert jelenleg
Pesten van, ha Szilágyi Sándor nem hazud. Ad vocem Szilágyi!
Az Értesitő czimű lap Budapesti Viszhanggá változott, hetenkint

45 jelenik meg harmadfél ívben s fél ív borítékban, olly csinosan,
hogy az Életképek-nek csak annyiban fog engedni, a mennyiben
-nem léteznek mind azon erők, mellyek ez utóbbit kiállították.
Ha van köztetek írodalombarát: ez lesz a mit leginkább ajánl-
hatok: ez lesz a szépirodalmi jobb tehetségek organuma.

5°1 A Nagyidai czigányokat eladtam Müller Gyula könyvárııs-
nak, 400 pengőért, miből 300-at azonnal fel is vettem s bizony
jól esett. Már ki van nyomva, magam corrigáltam, s több egy
heténél, hogy az utolsó ívet is visszaküldtem. ˇ

Ollyanforma nagy, mint(a) jános vitéz. Husvét napjait
55 Pesten töltöttem, mint ezt a lapokból olvashattad. Jókai azt

erősíti, s esküdni kész rá, hogy az a bizonyos valaki él, s ő meg is
látogatja a nyáron. Tudja isten!

Iszonyú szárazság! Martius közepe óta nem esett húsz
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szem eső; felétek Aprilisban hónak kellett lenni, de nálunk nem
volt; annálfogva, ha ez így tart szükségnek nézünk elébe, a mi,
fixumból tengődő népnek, mint én; nagy gond.

Különben, csak meg vagyunk a szokott mindennapi
kerékvágásban, egészségünk jó, Julcsa is, ugy látszik, teljesen
kiépült, hízik és nő. Laczí épen olly relkes, mint Szalontán, az
anyjoknak szinte semmi baja, jóllehet-a Julis hazamenetele pár
napig- szolgálótlan állapotba helyezte volt, s az uj jonnan
fogadott is - nehezen lesz örökös, mert el .kell csapni. Node az
effélébe majd bele jön; különben vígan él, ismerős a fél várossal,
keresik ismeretségét a nők, s -majd nem kézről kézre kapják,
hordják mindenfelé, híják 'mindenüvé ecetr.

Károlyi házat vett, négy szobát szépen kibutorozott;
Szombaton, Zsófi napján, fel is akarja szentelni: de kevésbe
mult, hogy vasárnap fel nem szentelődött ; t. i. istálója belőlrül
kigyult, szerencsére még is el lehetett oltani; különben ro_szul
járt volna mert háza Zsindelyes, s arasznyíra van az istálótól,
udvara olly kicsiny lévén, mint egy zsebkendő. Azt mondják
valamellyik gyermek masínát próbálgatott a »szalma közt, ha
meggyulad-e? Mások szerint egy az nap elcsapott kocsísok
boszújából gyult volna meg az ól.

Ime illyen hírekkel szalmázom én be a levelet ha hozzá
fogok. Köszöntöm a Szalontaiakat, in concreto, rokoninkat
különösen és névszerént, azaz fejenként is. Téged pedig, s kedves
hugomat, ölelünk csókolunk százszor és ezerszer! Isten legyen
veletek !

Szerető 'sógorod
Arany János

378.
TOMPA MrH,ÁLY_A-RA`;ı5T,YNA`K

[I-Ianva, 1852. május2o.]
Édes barátom ! '
Artatlanul csakugyan kellemetlen crédoba jöttem; iro-

mányaim egy része lepecsételve más része elvíve van. Töled
egy oct. 12.1850 röl datált levelet foglaltak le; és a Fónyad
kottáját a Gólyához. Igen sajnálnám ha miattam kellemetlenség
érne, ámbár ez csak nem lehetetlen, hiszen tudod hogy mi politi-
cával soha sem foglalkodtunk.

Máskor ha lehet többet.
Hanva majus 20. 1.852. barátod

Miska
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379..
ERcsEY SÁNDOR.-ARANYNAK

Szalonta, majus 25. 1852.
Szeretett bátyám !
Némelly embereknek, s kivált kevert eszü korhel fráterek-

nek, különös gyönyörűségök telik abban, ha jókat hazudnak, s
találnak ollyanokra, kik; hazugságaikat elbiszik. -

Illyen forma fráter pedig a geszti pap. Ő jónak találta azt
füllentení, hogy neki Nuszbeck, - ki a Lovasi házát, és a temp-
lomot építi - 400. pfntérl: csinál házat, pedig abban egy betű
igaz sincs, mert 'most olly irtózatos drágaság van valamint
mindenben, úgy az építészeti anyagban is, hogy azt képzelni is
- alig lehet. Igy p. egy pár léc,`mínek -ára lmég tavaly is, párja 5.
garas volt, most II -12 garas, mit én nemcsak mástól hallottam,
hanem magam is tapasztaltam, midön egy mostan épített disznó-
ólhoz léceket akartam vásárolni; szóval minden illy építési
anyagnak ára két annyi mint tavaly is volt. Ez okból, midön
én azt paraszt eszemmel is nagyon jól tudom, hogy a bátyám
házának cserép alá vétele; - midőn a cserépnek ezre Io pengő-
forínt - legkönnyebb számítással belé kerülne 3 -400. pengő-
forintba: - jónak láttam másképen gondolkozni, annyival
inkább, mert tudám azt, hogy azon zoo. pfnt, mit bátyám a ház
kijavitására elszánt, koránt sem elég annak csak mostani álla-
potábani cserép alá-vételére is; annyival inkább egy szobávali
kitoldására. - Előhivattam tehát Borbély Jánost, és őt szóli-
tottam fel a háznak fölépítésére: de ö, mint mondja, olly módon
nem szokott semmit is vállalni, mert az után-járásra reá nem ér,
hanem utasított, hogy Komócsit vagy Csete Mihályt szólitanám
föl. Komócsit a mult héten magamhoz is hivattam, s megmond-
tam neki hogy csináljon egy kíszámítást, mit ö a tegnapi napon
el is hozott hozzám.

Azt iderekesztve küldöm is. Ebben benfoglaltatik a tol-
dandó szobának is költsége; de a mint látszik csak a fa munka,
s kapu és kerítés mulhatlanul szíikségelt megújítása; - a .kőmí-
ves munka és megfedés pedig egészen kihagyatott. És ámbár
nagyon természetes, hogy az így kissé szalontaíasan van kiszá-
mitva, s abból még lenne levonás is: - de mégis kitűnik belőle,
hogy milly sokba kerül most az építés." ,

Melly elmondottakból ismét tanúság az: hogy mí, ín pra-
esenti, nem terjedhetünk többre, mint a mulhatatlanııl szüksé-
gelt reparatíora, nevezetesen a háznak és színnek, náddali



megfedésére, s az utcára szolgáló kerítés egy részének, 'úgyszinte
a kapunak és ajtónak, tovább nem halasztható megujitására. -

Ez azonban csak az én véleményem, meglehet bátyám
zoáoızopoo hoızofoz. Epoo ozorız ızõzıõzo o dolgot iııyoizoooiotoo-
tialiter, hogy bátyám ahozképest minél előbb határozzon és
szándékát velem tudassa, hogy magamat tudjam mihez Íalkal-
mazni és a teendők megtételéhez minélelőbb hozzáláthassak-. -

Ad vocem épités.Madass is épitteti a nagy kőházat, lehető
legnagyobb takarékossággal ; mert a fundamentom agyagból
van kiverve, a ház fala pedig nem malterrel, hanem csak ha-
barccsal rakatik. Nagyon meglesz azonban akadva, ha, a mint
célba vétetett, a síkátort elveszik tőle; mert akkor a háza tetején
kellend bejárnia.

Itten körül mostanában jól felrugott a búza ára. Mert
egy köböl kétszeres helyben I5. forint, egy k. tengeri 5 pengő.
Pedig erre, localis ok nincs, mert ítt,.míóta a hídegek elmultak,
jó esős idő járt, Hanem mint mondják, az alföldön a tavasz óta
kevés vagy semmi eső nem volt. -

A fáskert, a szó teljes értelmében, in floribus áll; a hideg
mint látszik még sem ártott ollyan sokat, mint gondolta az
ember kivévén a kajszin barackot, mert az nem lesz. - Kis
Istvánné is eladta a maga rátáját 80. pfntért, s azt én is, de
mások is szerettük volna megvenni; de bennünket, ez a mindent
elnyelni kívánó akasztófára való kopasz Kenyeres kiütött, --
megvásárolván azt titokban, holott már neki azonkívül két
darab van. -

-A ,,nagyidai cigányok” mint az újságból tudom, megjelen-
tek. Ha kapott bátyám tisztelet-példányokat, szeretném ha *kűl-
dene egyet.

Különben Szalontán nincs semmi különös ujság.
Isten áldja meg bátyámékat

Szerető öccse
Ercsey Sándor

ARANY-ERCSEY SÁNDORNAK
Nagy-Körös, május 31. 1852.

Kedves öcsém !
Azok után, a miket irtál, szó sem lehet róla hogy a házon

olly gyökeres javítást tegyünk, tehát .palliativ - még pedig
tekintve a drágaságot - nagyon is palliatív eszközökhözlkény-

5 telenítettünk nyúlni. Igy például az utcza felőli kerítést, minden
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korhadtsága daczára, -sem képzelem olly rosznak, hogy toldozás
foldozás által ne lehetne segitni rajta anynyit, hogy még egy
pár évig szolgáljon, .s ha ez áll, akkor nem kellene egészen újból
csináltatni, - most ez iszonyu drágaság idején. A kapu is, -ha az
ember a sarkát megigazittatná, legfölebb más kapufelet tetetne,
talán még megbecsűlné magát valameddig habár csak egy évig
is.: én nem foghatom. meg hogy ezeket (kivált a kerítést) olly
rövid idő alatt, minden ócskaságıık daczára, totaliter és végkép
el lehetett volna viselni, szándékos rombolás nélkül. Tehát
leginkább csak a házfedél náddali kitatarozására, s a hol (mint
pl. hátul) nem lehet máskép segltni, újbóli megkötésére, az ól
kijavítására és még a háznak (ha a mult őszi már lemállott)
ujra kítapasztatására kellene szorltkoznunk, a kert kerítését,
miután már most Vesszőt kapni ugy sem lehet, deszkával pedig
igen sokba kerülne, télre hagyván. Más mód nincs. Annál fogva
szivesen felkérlek, hogy tégy meg a mit tehetsz a végpusztulás
meggátlására. Ha meglrod, hogy a házbéren felül mennyi pénz
szükséges, azonnal elküldöm. Valóban restelem, hogy ennyi
alkalmatlanságot kell szereznem - na de legalább nem feledtek
el bennünket.

Ujságot én még kevésbbé írhatok, mint te, miután az
itteni ismeretlen emberek titeket nem érdekelnek. A császár,
mint beszélík -II-én fog itten keresztül menni Kecskemétre és
tovább. Iskolánkra - mint még egy protestáns tanintézetre
sem - maig sincs kimondva a nyilvánosság, jóllehet ez volt az
első, és csak ez az, melly magát, a kormányi rendelethez képest,
szervezte. Kecskeméten sínlik a gymnasium, hihetően el fog
halni, aszkórságban. Itt a pénzalap nem hiányzik, ott épen az a
főbaj. A mint hallom, még Debreczen sincs rendben, Szigetből
nehezen lesz valami. Szilágyi Pistától, mióta itt vagyok, egy
betűt sem láttam, se nyilvánosan, se privatim; nem tudom él-e,
hal-e. A kecskemétiek azt remélik, hogy őszszel, ígérete szerint
odamegy, ha t. i. lesz iskola. Examenünk s így szünidőnk kezde-
tét is még nem tudjuk, miután ebbe felsőbb helyről is belészól-
hatnak; de hihetően I. Augusti kezdődik a vacátio, mellyet
azonban nálatok tölthetünk-e, azt nem tudjuk, miután az még
egy más körülménytöl van felfüggesztve.

A nagyidai czigányokból egy példányt minden esetre
fogok kíildeni, de még várnom kell egy kicsit, mert ugy sejtem,
hogy a lapok elébb hirdették, mint a szokott utólagos censurát
kiállotta volna, annálfogva mármost mélyen hallgatnak felőle,
pedig bővebb krítikáját is szándékoztak adni. Míg hát erről
bizonyost nem tudok, addig nem küldöm kereszt kötés alatt.



Szerdán nagyszerű (úri, nem diákos) majálisra vagyunk
hiva, de azért, mint a Hölgyfutár mondaná, az europai suly-
egyen nincs veszélyezve. Ad vocem Hölgyfutár: e lapban olly
erősen grassál egy pár félreismert lángész, hogy becsületes ember
nem képes meg nem csömörleni tőle. Innen a jobb írók hallgatva
a Budapesti viszhanghoz állanak, s hagyják a Hölgyfutárt a
maga dicsőségében. Ez nem pártoskodás, hanem olly szükséges
lépés, mi épen az irodalom érdekében történik, miután odajutot-
tunk hogy egy Tóth Kálmán, kit ostoba verseiért megczibáltak,
el meri mondani, hogy az Ő ellenségei az irodalom ellenségei' ( !)
az illy magunkféle emberekről fítymálva beszél, s ezt egy szép-
irodalmi lap nemcsak kiadja, hanem iróját (s csak ezt) dijazza is.
Ennyit az irodalomról.

Ha Nagyék azt a nehány forintot megadnák -(miután
absurdum hogy a búzát el ne fogyasztottá.k legyen), igen jó
lenne a reparatio költség pótlására. Szólittasd fel őket komolyan,
az én szavammal, az ember tű: ameddig türhet, de én sem vagyok
millionair, s ha a búza megvolna, most jó áron kelne el.

Hát a piacz rendezésével miben vannak Szalontán? S mi-
csoda forrásból irtad azt, hogy házunk most többön kelne el?
Ne gondold azonban hogy el akarom adni, mig lehet, isten
mentsen!

Jani olly csókolni való fiú, hogy küldött levelemre még
mostanig sem válaszolt. Irj tehát legalább te valamit róla, és
ismét ha érintkezel vele köszöntsd és csókold nevünkben, tudasd
állapotunkat (melly se jobb se roszabb mint szokása) s tedd
bízonyossá, hogy mi nem nehezteltünk, s nem neheztelünk,
arra semmi rationabilis okunk nem lévén - de ő talán?

Mostanában itt is volt már eső egy párszor, s használt is a
tenyészetnek: de ma este, midőn épen ezeket irom, olly czudar
hideg van, hogy ha reggelig így tart, aligha be nem fűtnek a körö-
siek. Gabonához még van reményök, de szénához már semmi.

Bevégzem érdektelen levelemet azzal, hogy mi mindnyájan
egészségesek vagy-unk, kivévén Julinak némelly nyakmirigyeit,
mellyeket igen fájlal. Julcsa, ugy látszik, kiépült, Laczí épen
olly csóré, mint Szalontán, de nő kegyetlenül.

Csókolom Linát, az annyok reggel ír neki ha el nem resteli
és ide zárja, - téged szinte ölel

szerető sógorod
Arany János
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301.

TISZA DOMOKOS-ARANYNA-K

Geszt, Máj. 31-kén. 1852.
Édes Arany bácsi !
Óh! ne higyje hogy hasadt tilinkómat már -tűzre tettem!

Rég nem irtam . . . levelet, de verset kettőt, már rég de nem vol-
tak elég jámborok. No! most küldök megint, s úgy hiszem
hogy Augusztusig még sokszor megmos, mint itt ma a birkákkal
tevék.

Tegnap voltam Szalontán. Más újságot nem tudok, mint
hogy a tensurak igen szépen szaporodnak, a zsandárhadnagy
megvan, kutyája is megvan.

Hát a pája mit csinál, mióta nem voltam kőpintze utczán-?
Az én időtöltésem, igen egyszerü örömek, tanúlok, lovaglok,
vadászok . . . néha, sírok.

Isten áldja meg! Maradok
szerető tanítványa

Tisza Domokos
Ott áll a ház. .1

Ott áll a ház, ámde pusztán áll ott,
A miólta szíve gazdát váltott,
Roskadt tető hosszan nyúló kémény!
Felétek mán többet soh' sem mék én
Ott a kis kert a kis ablak alatt
Vagyis inkább puszta palánk, s falak,
Dudva közt még látni egy virágot
Melyt a szerelmes legény áthágott.
Bemegyek mán, lássam utoljára
Mivé lett a csend s öröm tanyája
Sir az ajtó, de a Bodré hallgat,
Csak a színe van még meg a falnak.
Beléd megyek szoba! jó barátom
A gerenda most is testszín látom
De a tisztes agg kályhát kitették,
Vele a ház baráti melegét!
Roskadt tető, hosszan nyúló kémény
Felétek mán többet sohsem mék én!

IAJ. kritikáját e versről ld. 62. 1.
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ARANY-KERTBENYKÁROLYNAK

[Elveszett]

[Nagykőrös, 1852. június 1. kb.]

[A költő értesíti Kertbenyt, hogy több  évw késéssel csak a
közelmúltban vette kézhez Sziláãvi Sándor közvetí re bízott, 1851. márc.
1 1-én, illetve 1851. aug. 15-én k t leveleit és a hozzájuk csatolt melléklete-
ket. Ez a késedelem magyarázza, hogy Kertbeny leveleire nem válaszolt.
Köszönetet mond azért, hoíy Kertbeny megküldte neki Erzăhlende Dick-
tu en van johamı Arany c. ötetét a Toldi és a Mmány ostroma német for-
diiãsával; s egyúttal azért is, hogy lemásolta számára azokat a német folyó-
iratokban közölt kritikákat, ame yek Kertbeny fordítása nyomán e műveit
mé.ltatták.]

TOMPAMIHÁLY-ARANYNAK
[I-Ianva, 1852. 3.]

Édes barátom !
Feltéve hogy állapotomról mit sem tudsz és tudni ohaj-

tasz: irok néhány sort. A dolog még függőben van, mit sem tu-
dok, mit sem hallok, írományaim oda fenn vannak valahol.

5 Semmi nagy historia nem lehet, de még is kellemetlen állapot,
annyival inkább mert Virágregeim majd nem kész kéziratát is
elvitték; így se-ki-se-be nem vagyok.

A Vajdát kaptam, köszönöm. Nagy gyönyörűséggel olvas-
gatom. Ne várj tölem sok szót. A vajda teljesen sikerült s két-

1° ségkivül nincs párja ő kegyelmének két országban. Még a trivia-
litások is ügyesen vannak beszöve. Szóval gratulálok !

Irj már te is valamit; ne rémülj meg a miatt az elvitt egy
levél miatt, mikor tudhatod: hogy nincs benne ördög sem.

Csókollak benneteket. A többit is mind, Szászékat, Mento-
1-" vicsékát [így !], Jánosit stb Robozt pedig a temetőben tisztelem.

Isten veled

Hanva junius 3. 1852.
barátod Miska
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383.

TISZA DOMOKOS_ARANYNAK

Geszt. Jún. 13-kán. 1852.
Édes Arany bácsi !
Most is, midőn annyi fajta érdek és érzelem tolong körű-

lem, s a császár jövetelén, az egész megye, vagy kerület a nagy
kászolódásokban elveszté eszét, én, én, . . . ráérek lantom pen-

* getni, azaz plajbászszal verseket firkálni. ` I
N. Ida hirteleni megjelenésin igen megörültem, de még

inkább azon, a mivel a Pesti Napló kecsegtet, t. i. hogy lesz egy
olcsóbb, és rajzokkal szaporított kiadás. Valóban kívánatos len-
ne, hogy a nép is valahára valami jobbat kapjon. _

1° Egyébiránt ezt már ezeren ezerszer megmondták, s tudom
unja is ön, de az ily nagy igazság mindig új, amíg a kifejezett
kívánság el nem éretik.

Pennámért s nyeléért engedelmet kérve,
vagyok

15 szerető tanítványa
'I`isza Domokos

Én és a Pegazl

Hiába kínálod Pegaz, nyerges hátad
A melyet nyergessé tett a sok szolgálat

Í" Bár költő vagyok is, rád bíz én nem ülök,
Mert mint ifjú ifjabb paripán repűlök.
Az öreg Pegaz már való öregeknek,
Kik mindig ugyan egy áldozatot visznek,
Ugyanazon helyre. Bele is tanúlt ő

2" Tudja az Olympon hol van minden dűlő.
S amíg szokott útján csigával versenget
Hátán egy vén hárfás ó sonette-et penget.
Én egy csikós vagyok. Tarka képzetimnek
Számos ménessei szerte szét legelnek.

W Majd egyre majd másra felugrom könyedén,
S nyargalódzom egyet költészetem terén.
És ha nincs határa és ha nics mértéke,
Jellemző szabadság nagybecsű értéke.

'-1 AJ. kzritíkáját e versről ld. 62 l.
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Egy vár romnál*

Ott áll a vár magassan,
sõtotoo nez oıo,

Rég porlik aki néki
Mohos falit raká

Enyészet ült ormára
Inognak tornyai,

Mert meg-meg látogatják
Az ég villámai

Már termi öszvedőltek
Egészen egy terem

ES benne jókedv helyett
Bogács, csalán terem.

A lant szelíd pengésit
Orkán síp váltja fel

A lakomák megszűntek
Eltűnt a víg kehely.

Halál most a lakója.
Csupán mohája nő.

Bástyái szüzességit
Bevette az idő.

55 Kardcsörrenés . . F

Kardcsörrenés, kardcsörrenés
Te szép és férfias zene,

Ha volnál, gyáva húrj aim
Pengése bíz nem kellene.

A honfi bú szép dalt fakaszt
Költő lesz híres általa,

De még is szebb s magasztosabb
A hatalom kevély dala.

A bús magyardal: szende hold,
Szép fényű mert sötétbe jár,

A büszke: nap . . ., s a gyenge hold
Elsáppadt tűz sugárinál.

'“' AJ. kritikáját e versekről ld. 63. l.
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Gyávák panassza még soha
Egy népet meg nem menthete,

De igen kardcsörrenés
E szép és férfias zene.

384.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagykőrös, jún. 19. 1852.

Kedves Domokos,
Mindenek előtt engedje kissé megdicsérnem levelezésbeni

szorgalmáért. Május ugyan terméketlenebb volt, mint június,
de akkor országszerte nagyobb lévén a szárazság, nem is csoda.
Gyönyörűséggel olvastam verseit: - az elsőt, mert engem is
érdekel, s ebben szívességének újabb jelét látom; a többit, mert
némi stylaris gyengeségeket leszámítva, csinosak. A mi már őket
egyenkint illeti:

Ottállaház.. .1
mán-t, már helyett népiesben sem szükség írni.
,,Melyt a szerelmes legény áthágott“. E sor erőltetettebb-

nek látszik mint a többi. Először: kis szerű, helyérdekű dologra
céloz, másodszor: így sem eléggé világos. - Jobb volna helyette
egy hasonlat, vagy metaphora, vagy akármi.

testszin helyett jobb lenne: ,,a gerenda festve van még,
látom. "A testszín kijelölése nagyon az aprólékosban jár.

A kályha allegoríája, Bodri hallgatása, igen kedélyes
dolgok.

Az assonanceok nem a legjobbak: tették - melegét, mértéke
is különböző; hallgat - falnak: én is írtam, mégsem szeretem,
mégis roszalom.

Az egész kedélyes. Szívből jött, szívhez szállt, mondta
István nádor Szalontán.

Én és a Pegaz?
Mind a gondolat, mind a kivitel jó: csupán a végsor

(melly legerősb tartoznék lenni) homályos a syntaxis miatt,
miután ugy is olvashatní: jellemző szabaclság(-nak) ( )

1** Ld. e kötetben 58., 6o. l.
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nagybecsű értéke, a mi semmit sem jelent. Talán: jellemző sza-
badság lőn beesesb értéke, világosabban fejezné ki, a mit mondani
akar? -

versenget szót nem ismerek: verseng, versenyez versenyt fut,
igen: 'de versenget aligha jó. Új szót pedig riműl használni szo-
rultságra mutat.: a minek versben sohasem kell meglátszani.

Egyébiránt- a Pegaznst, egészben, sikerültnek mondhatom.

Egy várromnálfi
falit = az effélét kerülni.
termi ıı= szinte. Ez még a termi igével is összetéveszthető.

- ,,Csar__noki összedőltek -. Az egész egy terem”.[?] inkább a
mérték szeiıvedjen, mint a világosság.

Bást ái szüzességit: kérdje meg K. [ovács] bácsitól, nem
lenne-e jošb: magas kevély bástyáit P

Egészben is sikerült; egyes helyei is csinosak. A lant
zengése, az orkánsíppal helyes ellentét.

„Csupán mohája nő": szép antithesis volna igy: „Csupán
mohája Hiszem, ezt akarta kifejezni, de nem találta el,
vagy a ríın nem hagyta eltalálni, elég metszően a kifejezést.

Karácsõrrenésfi
Szép vers. Erős, méltó tárgyához. Gyengébb kifejezések:

Ha volnál - illy röviden persze nehéz valamit világosan
kifejezni: de tán mégis: ha szólnál?

bíz' nem: bíz nem szeretem.
Csak szólanál: e gyáva lant

v. Akkor bizony nem kellene.
Pengése úgy nem kellene,
/lhalalom: mit értünk a hatalma[!]n, rendszerint?
,,A hatalom dala”, ez értelemben, most is zeng.
A harmadik versszak igen szép; csupán az interpımctio

okoz némi homályosságot. Igy íıja le:
A bús magyar dal: szende hold,
Szép fényű, mert sötétbe jár;
A büszke: nap . . . s a gyenge hold
Elsápad tüzsugárinál.

Még egyszer kifejezem örömömet e négy vers fölött, mely-
lyeknek egyike sem üres, egyike sincs költőiség nélkül.
Igy, így Domok0Sl

°" Ld. e kötetben 61-62. l.
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Tehát nagy ünnepélyeknek lesznek tanui? már mi keresz-
tül estünk mindeneken. Szeretném ha megírná a szalontai
ceremóniát, miből állott vala, legyen.

Tisztelem Kovács, dto. Pap bádsit:
7° Adja át a méltóságos grófnénak kézcsókomat s az egész háznép-

nek mély tiszteletemet s szíves üdvözlésemetl
Önmagának pedig adja át baráti kézszorításomat.

Arany János

 O

ARANY-sz1LÁov1 SÁNDORNAK
[Nagykőrös 1852. június 22.]

Sándorkám!
Ha levelem meg nem talál nem tehetek róla: de nem tudom

lakásodat ; legalább a ház számát nem. Kiadótok még Kozma
lévén, oda utasítom: ird meg, ezentúl hova?

5 Most küldöm e hóra a második verset, s a 10 pengőt _szive-
sen látom, és pedig mielőbb.

Isten veled
NagyKőrös jun. 22. 1852.

1° ` btod
Arany János

[Címzés :]
Szilágyi Sándor urnak.

Pesten.
Kozma nyomdáj a.

Alduua sor, piaristák épülete

 I

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK
Hanva, jun. 23. 1852.

Haragszol édes Jánoskám haragszol? pedig bizony isten
hidd el; kár vesztegetni az epét, melly szükséges leend “majd a
töltött káposzta megemésztésére. Te nem hitted még azt, hogy
e semmire kellő irodalom vagy is inkább az irodalom semmire

5 kellő emberei a legnagyobb lelki gyönyörűséget találnak abban:
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leránczigálni magokhoz azokat, a kik egy kisse feltünőbb magas-
ságon állanak. Irhattad volna te a Vajdát akárhogy, irhattad
volna úgy a mint e bőlcs itész eléd czirkalmazta: nem ér semmit l
akkor más lett volna a hibája, mert mindig az a főczél: lefőzni
valakit, a mint ők mondják: az istenét! - Mikor elég bolond
voltam akkor irni Szuhay Mátyásomat, mikor Toldi pályázott,
a kéziratban erősen alá volt húzva veres krétával e két sor:

A kerek mellbimbó fehér patyolatát,
Mint egy fényes tallér ugy izzasztotta át ;

én gondolkoztam rajta: miért van ez? azután hallottam hogy
tanácskoztak felette: valljon nem kellene-e kítörülni e trágársá-
got, ez obscenumot. Illyen emberek ezek l én nem akarok hosszas
íejtegetésébe ereszkedni mi szabad az írónak? de sokra emlék-
szem; hogy minő dolgokat írnak. A hires Romeo és jnliában
men[n]yi kétertelmüség van! Goethe ,,Spinnerín" czimü versé-
ben minő hamis gondolat. Heine miket nem mond! Sőt láttam
Prágában egy képet hol az elkárhozottak különféle szenvedési
voltak ábrázolva; egy ember négykézláb áll, iszonyú nagy
görbe kürt van a s - ggibe ütve, azt kell neki funi a - s - vel.
sat de minek a szót vesztegetni? mit mondana ez a bőlcs arra:
mikor Heinenál XVI Lajos franc király lenyakazott neje meg-
jelen lenyakazott nőudvarával, s a fő udvarmesterné, minthogy
feje nincs s -gvel[így I] mosolyog a királynérel vagy nem
dobná el „Rhampsenit”-et? Két osztálya van ezeknek a mi
bőlcs biráloinknak, vagy szamár vagy malitiosus; s minden eset-
re a birálatot a Vajda felett én is meltánytalannak találtam, sőt
ollyannak, mellyel téged személyesen akartak szurkálni ; hja!
barátom, mert a dicsőség (P) tere, és a méltánylat szava, a
Tótoknak és Robozoknak kell! Én nem szoktam irodalmi rőffel
járni az igaz; de a mit jónak érzek, alkalmasint az is: én gyö-
nyörködtem és velem sokan a Vajdán és az ő dicső gyözedelmén,
isten éltesse sokáig!

Sorsomról semmi ujat sem kapsz; megvagyunk, emlege-
tünk s várunk benneteket. Most kaszáltatok, de bánom hogy az
anyatermészetnek nem hagytam az idei áldást, mert aligha fog
annyi érni, mint a mennyibe kerül. Igen szeretném ha az eső
leírását legalább megküldenéd nekem arról a vidékről, mert itt
barátom teljesen elfeledtük: millyen az?

Örülök hogy békességben haza* értetek. Barátom Bernáth
Gazsi hunczfutúl megjárta; jött kocsin utánunk, egyszer vala-
mely állomásnál egy csónakban fehér kendőt lobogtatva botj án

5 Ő5



jön a gőzös elébe; de az rá sem nézett, hanem tovább ment.
Végre Tiszabőnelért ; 25 pftjába került a tréfa; de aztnem mond-
ta hogy elebédelte az időt ; hanem hogy egy fogoly-társával

50 vagy is egy barátjával találkozott, ki fogoly volt s Pestre sietett;
a miatt maradt el. - Nem tudom menyi belőle igaz.

Már édes barátom sajnállak, de nem irok többet; végig
tekintve eddigi soraimon, és látván hogy ha akarmenyit
írnék, mind illyen érdekes lenne arra az okos gondolatra jöttem:

55 hogy nem folytatom tovább. A fiúkat mind egy lábig köszöntöm,
a nőket pedig mint illik csókolom, mellyet is adj által kinek kinek
személyesen meg Susának is, bár mint ellenezze a kedves komám-
asszony a dógot. Szász Károlynak ,,ne hogy megharagudjék"
külön rovatban küldöm az üdvözletet. Csókolunk benneteket.

°° Isten aldjon meg
igaz barátod

Tompa Mihály
U i. Szász Károly verse igen szép.

[Cimzés:]
Arany Jánosnak.
Pest.

Nagy-Kőrösön

387.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt, Jún. 29-ke '1852.
Édes Aranybácsi I
Kapván a napokban kedves levelét, sietek a mennyire

tőlem telik, válaszolni.
A mi a Szalontai ceremóniákat illeti, az egész elfogadtatás

5 ílykép ment végbe:
A piac közepén, melyet többházak lerombolása által

megnagyítottak, egy nagy leveles szín volt felállítva. Ebbe
hajtatott be ő fels. f. h. 18-kán 101/2 órakor. A papok, bíró stb.
ott várták. Balogh Péter szónokolt, illendőképen, mire felelt a

1” császár: ,,remélvén, hogy a mit szóval igérnek, tettel is be fogják
bizonyítani". Ezután kérdezősködött a tűzről, iskoláról, temp-
lomról, s ezalatt be lévén fogva a négy ló, elment, a mint jött.

Én magam ,nem voltam ott, de ezeket Pap bácsitól tudom,
ki is egész lelki pásztori díszöltönyben, megjelent, a többi

15 papokkal együtt.
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Küldök egy ángol fordítást, melyben itéletem szerint az
különös, hogy igen régi, és mégis új ízlésű.

Aldja meg a kemény földnél sokkal jobb és kegyesb ég!

szerető tanítványa
20 Tisza Domokos

Az idő rövidsége (Angolból)1
(Francis Quarles, szül. 1592, meghalt 1644).

Az idő lehellet, mese
Egy felvitorlázott hajó.

25 Utjában lévő bérci sas
A mely préda után kapó
Repülő nyfl, mely túltesz a
Hiába követő szemen.
Kiséltű hervadó virág.

30 Szivárvány síró fellegen.
Patak esésnek gyors vize
Arnyék vagy tűnő álomok
Egy percenetnyi hév sugár
A mely egy téli nap ragyog

35 Éj végin gyenge szürkület
A nap előtt mely sírba száll.
Egy buborék, sebes sohaj
Ember! légy kész, itt a halál.

Költészetemz

,4° (Tudom nagyon kevély eszemhez énekem
Jó minden fajtábul, próbálni énnekem)

Költészetem! te vagy vihartól íildözött
Ifjúi reményem nagy kikötő réve,
Életem tövissét felejtető rózsa,

45 Elfáradt lelkemnek megpihenő széke.

Egy tölgy tetejére felakasztott lant vagy.
Körülted szélvészként dúl fúl az indúlat,
S miután megrázta halandó hüvelyét
Húrod korbácsolván nyit magának útat

1"* AJ. kritikáját e versekről ld. 74--75. 1.
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Te vagy a hősökkel Zsibongó ókornak,
Sírok felett nyitott vérszin nefelejtse
S Inted a korcs fiút, hogy kedves honáért
Szabadságért vérzett apját ne felejtse.

Az ádáz csatákat, a hőst elfelejtik,
De ha te egy dallal, jegyzed puszta sírját,
Pulya kicsinységben született unokák,
Az eltünt nagy multért könyűik ott sírják.

Nélküled maga a természet is néma,
Emberektől elzárt dúsgazdag palota,
De csak egy szavadra minden fű fa beszél,
Tavakból vízekből kél szép harmónia.

KERTBENY KÁROLY-ARANYNAK
Pest 7152 [7. 1. 1852] Freitag

Mein sehr geehrter Herr!
Sie werden sich entsinnen, dal3 ich die Uebersetzung Ihres

romantischen Epos ,,Belagerung von Murány", dem:
,,Dichter der schönen Rosamunde, Theodor Fontane"

gewidmet habe ; ebenso durfte es Ihnen vielleicht noch gegen-
wártig sein, daB ich Ihnen von Leipzig aus vor anderthalb
Jahren schrieb, jener deutsche Poet sei so entzückt von Ihrem
Geiste, welãhalb er mir ein Exemplar seiner eigenen Dichtung
mit der Bitte überschickte, Ihnen dasselbe als schwaches
Zeichen seiner Achtung und Begeisterung in seinem Namen zu
übermachen.

Von Leipzig aus konnte die Effektuirung dieses Wunsches
bei der bekannten hasardirten Communikation nicht gut vor
sich gehn, war ich doch nicht einmal sicher, ob Szilágyi meine
Sendungen richtig erhalte, geschweige ob dieser bei seiner be-
rüchtigten Zerstreutheit sie weiter expedire. Meine Briefe an
Sie, welche, wie Sie sagen, erst ein Jahr später in Ihre Hánde
kamen, sind Beweise meines Rechtes der Vorsicht.

Als ich jedoch Oesterreich wieder betrat, muBte dies baar
aller Sachen geschehen, die möglicherweise einer Untersuchııng
unterlagen. Somit erhielt ich erst vor wenigen Tagen meine



Bagage von Leipzig nachgeliefert, unter deren Schriften ich
beifolgendes Büchlein fand. Ich beeile mich, dasselbe an seine
Adrelie gelangen zu lassen.

25 Zugleich muB ich die Bitte stellen, mir gelegentlich jenes
Bríefiragment, in fremden Zügen geschrieben, gefälligst zu
remittiren, welches ich einem meiner Briefe als Zeugnil3 der
Pıivatkritik über Sie beilegte.

Achtungsvollst
Kertbeny

339.

TOMPAMJHÁLY-ARANYNAK
[Hanva, 1852. július 6.]

Édes barátom !
e pillanatban idéztetem a kassai cs. k. haditörvényszék

elébe; mikor és hogyan kerűlök haza? isten tudja; azért mig
Hanváról levelemet nem kapod, hogy már lehet, ne készűljetek

5 és ne is jöjjetek hozzám. Ertesz ugy-e? Isten mindnyajotokkal!
Hanva, jul. 6. 1852.

igaz barátod
Tompa Mihály

[Címzés :]
Arany Jánosnak
Pest. Nagy-Kőrösön

3%

LÉvAvJozsEF-ARANYNAK
Pest, jul. 10. 1852.

Imhol én munkámat küldöm Kegyelmednek,
Az kit dedicáltam vala Kegyelmednek ;
Légyen abban vidulása Kegyelmednek
Igaz magyar szüvel nyujtom Kegyelmednek!

5 Tartósb lészen vasnál, avvagy kemény künél,
Az hideg Karpatusnak ő nagy küénél
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Én mondom, állandóbb lészen az mindennél;
El nem ronthatja azt soha üdő és szél.

Mert az mulandóság soha meg nem bántja,
10 Nincsen őnéki azon semmi hatalma

És ha kegyelmed nevét ott irva látja,
Bizony ő megij ed, soha meg nem bántja.

Énekeltem én gyakran nagy bánatokat,
Calypso siralma sem mulja azokat;

15 Ugy énekeltenı villámásos felyhőket,
És kis madárnak is ő vidám énekét.

De Cupidónak vagyon abban sok része,
Pennámat mert sürűn ő maga vezette,
Akkor is jöve, midőn nem vettem észre

20 És bübájosságot vete én lelkemre.

Immár kegyelmed mindezeket meglássa,
Szeretet húz kegyelmedhez, innen lássa;
Légyen minnyájunkon égnek bőv áldása,
Kivált térjen kegyelnıedre bőv áldása! !

55 Datum in castro Udvarszoba Anno D[omi]ni
quam supra.

K,-fe;g[yelme] dnek
igaz hüve

L[évay] J[ózsef]m. p.

3" Édes barátom !
Ha ezen hónap zoától 25eíg nálad nem termek, akkor nem

tom bíz én mikor láthatlak. Elhagyom Pestet végkép. Nagy
professor leszek Miskolczon, vagy Szentpéteren ütöm a legyet
lábam szárán, édes apám udvarában. Utamat felétek veszem.

35 Fogadom hogy pénzemtől meg nem fosztanak - az lehetetlen.
Ha talán 2oán 21én valahová rándulnál ird meg, nehogy hiában
oda menjek. Leveled a Naplónál talál. Téged pedig találjon
agybafőbe az ég bőv áldása !

btod Józsi
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391.

ARANY-LÉVAY JÓZSEFNEK
Nagy-Kőrös július 13. 1 2

Vettem poémáid és örültem nagyon,
Mert mivelhogy abban sok szép munka vagyon,
Immár válaszomat tovább nem is hagyom,
Isten, neked Józsim, több erőt is adjon!

Szebbel jobbal ujitsd aztat jövendőre:
Látom a tomusnak ez még csak elsője,
Másikát te adhasd mához esztendőre,
Lelki testi hasznot bőven húzz belőle.

De mit gondolál, hogy nekem dedikáltad?
Szarva közt a tölgyét ugyan eltaláltad;
Jobb szívvel ezután sem leszek erántad,
Baksist meg nem adok, hiába is vártad.

Ajánlhattad volna bizony inkább másnak,
Valamelly nagy fülű, pohos Méczénásnak,
A ki pártolója magyar Athénásnak:
Talán meg tett volna számadó gulyásnak.

Talám kegyességét megmutatta volna,
Fejelés csizmádat kiváltotta volna,
Nyakadról a sntort eloldotta volna,
Hogy nevét hirdesse Baranya és Tolna.

De miért dorgállak? nem tetted vétségből,
Sem hizelkedéssel, mohó nyereségből;
Tetted hozzámvaló tiszta szívüségből:
Tehát a jó Isten áldjon meg az égből.

A mi pedig nézi a hozzám jövésed:
Kár, nagyon kár, hogy az eddig is elkésett,
Junius holnapra volt határtevésed,
Mikor Kecskeméten gyujtottak sok mécset.

Immár, jó barátom, szavaim meghalljad,
Azoknak értelmét másra se csavarjad,



Se az én szívemet hamisnak ne valljad:
Tiszta vizét annak te fel ne zavarjad.

Azt mondom először: okosabban tennél,
Ha te a húsz naphoz hatot is még vennél,
Hnszonheted napján a hónapnak jönnél,
Szíves barátid közt, köztünk megpihennél.

Akkor itten immár lenne vakáczíó,
Húzamosb ideig szép rekreáczió,
Akkor ennénk, innánk, kiáltnánk: ,,zsivió !"
Mert a collegatus jókedvű nátzió.

Akkor átrándulnánk szomszéd Kecskemétre,
Losonczi, Obernyik ő lakóhelyére;
Találnál közöttük barátságos képre,
HOlnapod is lenne csak mához egy hétre.

De hogyha érkezel 20 -25 közben,
Fogsz találni minket nyűgös examenben,
Keveset lehetünk veled akkor szemben,
Nem is mıılathatunk (akkor) osztán, mint különben

Mert az examentet ollymódon izélik,
Hogy tartson regveltől a késő estvélig,
Mit fognál csinálni egy magadban délig?
Este sem lehetne lakoznunk éjfélig.

De ha szándékodnak nincsen változása,
S úgy hozza magával dolgaid állása,
Hogy személyednek nincs Pesten maradása,
El sem is haladhat az ő indulása:

Akkor vedd eszedbe, el se is téveszszed,
Hogy a kijövetelt inkább siettessed ;
Emil, Fıidrik napját ugy te felkeressed;
Hol a Kalendárjom ír betűt, veresset.

Ez napon nyugoszik mindenféle állat,
Professor is ekkor enyhülést találhat,

barátaival együtt iszogálhat,
Uritvén egyszersmind barátságos tálat.



Sőt azt is tehetem hozzá ráadásul:
Még három egész nap lennék veled társúl:
Dániel napjáig mind a tanitástul,
Mind szabad leszek az examen adástúl.

Mert e három napon, a hét első felén,
Három classis lészen ő próbatételén,
Numero egy, kettő, három, szokott nevén,
Többi professorok tanították, nem én.

Ime ezt kívántam adni most elébed,
Azért dolgaidat fontolóra végyed;
Azt azonban, Józsi, világért se tégyed,
Hogy még be se tolj ad ide tisztes képed !

Mert bizonynyal mondom, és ugyan állítom,
Hogy lészel közöttünk, szivességben, itthon;
Tiszta szeretettel neked ajtóm nyitom,
Ha nem jösz, az apád lelkét is megszidom.

De, hogy mulatásunk ne legyen hiános:
Elek napon jőnöd még volna tanácsos,
Szombaton délére sülne lepény, lángos,
Kit veled megenne

hived
ARANY JÁNOS

Következik penégh itten utóirás:
Tudod-e, hogy ki volt közöttetek primás?
Kiért a magyarnak illenék nagy sírás,
Mert a millyet ő irt, ollyat ma nem ír más.

Ha tehát, barátom, kezedre ejtheted,
Úgy, per sundám bnndám, ha szerét teheted:
Könyvét megszerezve, kérlek, hogy zsebre tedd,
A jó isten, és én, megfizetjük neked.

Sőt ha lehetséges kettőt szerezz ollyat,
Azaz egy kisebbet, item: egy nagyobbat;
1ooz Károly úgy kíván neked, mentül jobbat,
Ugy hiszem: megérted; nem kell írnom többet. -
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E levelet pedig, -. inkább ma, mint holnap,
Nyújtsad Váci utcán Goldner fő zsidónak;
Csipje meg a végét mesteri ollónak;
S Te hozd ki szülöttjét majdan a posztónak.

Ar[any]

392.

ARANY~TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös jul. 13. I852.

Kedves Domokos !
Menthetném magamat késő válaszomért azzal, hogy exa-

menek idejét éljük, de minek, mikor ugy is napirenden van
nálam az elkésés? Azért minden mentség és szabódás nélkül.
inkább azonvaló csodálatomat fejezem ki, hogy azóta ujabb
versekkel meg nem lepett. Hisz megírtam, hogy egyszeri kése-
delmét válaszomnak ne tekintse okul ujabb küldeménye vissza-
tartására. Kritika igazságszolgáltatás; erről pedig tudjuk.
hogy sánta lábon jár: elkésik, de azért végkép el nem marad.

A mi nézi forditmányátl az eredetivel össze nem hasonlít-
hatom, de hiszem, hogy ez híven vissza van adva. Én tehát csak.
mint magyart ítélhetem meg. ,,Utjában levő bérci sas" - az
útjában nem fejezi ki a kellő gyorsaságot. „A melly préda után
kapó" Eröltetett. ,,Sebes szárnyú felhői sas - Prédára gyorsan
lecsapó". Alomok - szinte eröltetés, mert az effélék gyökfejere-
detileg álm, szerelm, hatalm; régebben álma, szerelmii, hatalma.
végül kihangzással. „Quia igitur somnium in lingva hungaríca
dicitur alma (álm) - ideo ipse (Álmos vezér) vocatus est
Almns.” Anonymus Belae regis Notarius.

Költészetemz

Mire az a szerény ouverture? - Nagy kikötő rév. A nagy
epítheton legalább is fölösleges. A kikőtnek a nagyság mellék
tulajdona: fő az, ha pihenést ad. Tehát: nyngodalmas réve,
miután rév mellé a kikötő szó szükségtelen. - Széke; a pihenő
szék helyett jobb volna más, a szék igen prosaí: az ülés actusát,
s ezzel művészietlen dolgot juttatván az ember eszébe.

1-= Ld. o kõtotbon 67-68. 1.



„Egy tölgy tetejére felakasztott lant" e képpel nem
vagyok megelégedve. Fűzfákra aggatott hegedű használtatik
a babyloni fogság óta: ez más. De ki akaszt lantot tölgyfa
tetejébe? A költészet ne térjen el képeiben a természet tüne-
ményeitől és az emberi életben előforduló jelenetektől: különben
képtelenségeket fog mondani. Atalában e versszak a[á]lpathos
- és dagálytól nem ment. „halandó hüvelyét megrázta" kinek
vagy minek? Talán az indulat önmagának a hüvelyét rázta meg?
Csupán ezt lehet érteni belőle s ez is képtelen. Továbbá: „az
indulat tehát, melly hasonló a szélvészhez, megrázza halandó
hüvelyét, és utat nyit magának (a hüvelyből?) az által, hogy a
húrokat korbáesolja". Már mikép menekszik bőréből épen az
által, hogy a hurt korbáesolja P Hogyan függ ez össze? - Ne is
korbácsoljon édes Domokos, semmit, haneın ha kártékony agarát:
hagyja a költői korbácsolást Selesztei Lászlónak; mert e szó
többnyire helytelen és sohasem szép. - ,,Zsibongó ó-kor" : ó -ó
Vérszín nefelejts: én az illyet sem irnám. Nefelejts helyett vérszin
virág igen! de költőnek sem szabad fából vas karíkát csinálni.
Vérszín nefelejts nincs: ez nem volna baj, mert szárnyas ló sincs;
de míg aló fő tulajdonát, a futósságot, a szárnyas epítheton még
neveli, a kis kék nefelejts, vérszínre változva, megszűn emlékezet
virága lenni, mert éppen kék színe jelenti az állhatatos, folytonos
visszaemlékezést !

Ez egyes részeket leszámítva, a vers jó. Irjon s küldjön
többet, édes Domokos, - most pedig fogadja szíves ölelésemet !

barátja
Arany János

[Címzés 2]
Tisza Domokosnak szeretettel

Nagy-Szalonta felé.
Geszt.

393.

KOVÁCSJÁNOS-ARANYXAK

Geszt, 19/7. 1852
Barátom!
Nehogy Kőrösön veled a Grófné akaratja szerint veled

közlött kérésem sikeretlen maradjon, mi ránk nézve igen fájdal-
mas lenne; s hogy különösön honorariumodat illetőleg ne csak

5 szóval tett ajárılatom, hanem ezen irásom által is biztosítva
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légy: uj jolag felkérlek, mind a magam, a Méltóságos Ur és a Gróf-
né nevében, de különösen Domonkosoméban, légy olly derék
fiú, jöjj hozzánk minél elébb lehet, mert óhajtva várunk;
inkább a verseire szívszakadva várt bíráló levelet is elengedi
Domokos; a Szülék pedig mint már régebben is tudatám veled,
örömest megfízetik általam mind a havonkénti 37 f. 36 xrt mind
úti költségedet, a szekérbért a gyorskocsi és vaspályai bér szerint
számítva, természetesen jövet s menet. Egyébiránt, ha akár ho-
norariumod, akár úti költséged irányában talán több követelésed
lenne, - mert úgy hisszük és óhajtjuk, hogy családostúl fogsz
jönni, - azon esetben is biztosíthatlak, hogy kivánságod teljesít-
ve lessz, anélkül hogy mással mint velem lenne legkissebb
éıíntkezésed is. Lakásúl csak a kerti szobát adhatja ugyan a
Grófné, miután most annyira tömve vagyunk, mert már a Beth-
len fiúk is mind itt lesznek f. hó 24-én, de hidd el, hogy ez nem
csak tágasabb, hanem kellemesebb is lessz a régi szobádnál.
Ott létemben azt is említettem, hogy én itt léted alatt Domokost
egésszen szabadon hagyom, hogy legyen neki valóságos otiuma;
ez még most is úgy áll, legfelebb hetenként 3-szor repetáljuk
vele a mathesíst. Vele mit fogsz csinálni, azt majd itt elvégezzük;
egyébiránt te az ő szükségét legalább is csak úgy tudod mint én.

Gyümölcsünk s dinnyénk, mint szinte szöllőnk is lessz
elég, csak szilva nem lessz; a málna is nagyban éıik.

Folyó hó 2 -4. napjain Debreczenben vóltam, s történe-
tesen ekkor választottak professorokat is. Én magam felé se
mentem a Gyülésnek, de azért a menetelét egésszen tudom.
Ide irom hogy lásd a mi Nagyságos püspökünknek erélyességét,
és örvendjen a te szíved.

A püspök ö Nagysága nagyon eléglette vólna Debreczen-
nek, ha Gymnasiuma, Jog Akadémiája, és Theología Seminariu-
ma lett vólna; de ezek a mi vastag kálomísta professoraink,
mínők' Lugosi, Aranyi, Révész, Vecseí és Veres, Szoboszlainak
és Szücs Istvánnak minden ellenmüködései daczára is rá tudták
a többi collegát is venni, hogy a phil. Facultas érdekében egy
memorandumot adtak be a Püspöknek. A püspök kevés napok
múlva conferentiába hívta őket, s miután tudatta velök azon
magas szerencsét, hogy a Császár ö felsége Debreczent is meg
fogja látogatni, s kötelességökbe tette, hogy akkor mindenki
otthonn legyen, s egyszersmind keményen lelkökre kötötte,
hogy ö Felsége fogadásának magas ünnepélyében ne csak külsö-
leg, hanem szívvel és lélekkel vegyenek részt, - szóval miután
velök éppen úgy rendelkezett mint jó Pásztor szokott saját
Juhaival - megemlíté azt is, hogy vette a Memorandumot ; de ő



úgy mond mindazokat el szokta felejteni, mellyek az ö saját
személyét bántalmakkal illetik. De a Professoroknak ez nem volt
elég, hanem új Memorandumot készítettek a Superint, Conferen-
tiára, bővebben fej tegetvén, hogy a protestantismusnak egyetlen
egy támasza már csak ott maradhat fenn, s persze a sok Esperes
mind helyben hagyta vólna: de ö Nagysága a püspök, legelőször
mindjárt tudatta a Gyüléssel, hogy az iskola átalakítására
történt adakozások kedvező eredménye következtében a philo-
sophica facultás is megmaradhat. Ez eddig van.

A Gyülésen Szentpáli volt a császári Biztos, kit a püspök
mielőtt a Gyülést megnyitotta vólna, complimentekkel elhal-
mozván, felkért, hogy mint a protestantismus gyámola vegyen
részt tanácskozásaikban és foglaljon mellette elnöki széket;
mi mind kettő meg is történt. A 13 professor választása is fur-
csán ment. Benedek Lajos felállván előadta: hogy miután most a
Gymnasium alaptőkejének egy tized része sem került a Debre-
czeniektől, nem híheti hogy most is a Supeıintendentiával egyen-
lő jogot és befolyást követeljenek, hanem minden további össze-
ütközés elkerülése végett határoztassák meg még is, mennyi
befolyása lessz Debreczennek. De a püspök majd levágta Bene-
deket, úgy leültette rendre igazitván, s tudtára adván, hogy ök
jog felett nem tanácskozhatnak s határozhatnak, miután a Gyíi-
lés tárgya csak az átalakítás végrehajtása. És így kimondá, hogy
a hány Esperes van, annyi küldött fog megjelenni a presbyterí-
umból professor választásra. De f. hó 4-én reggel egy küldöttség
már a megválasztott professorok névsorát hozta fel a presbyte-
ríumból, olly czélból, hogy azokat erősítse meg a Sup. Gyülés.
És leve nagy zaj. A Püspök tehát felhivata 9 Presbytert a 9
Espereshez, és még is minden kivétel nélkül csak a felküldött
névsor maradt meg a Professorok nem kevés botránkozására.
Kimaradtak különösön hárman, kik közzül kettő úgy sem jött
vólna ugyan el, de azért meg hivatásukat még is sok tekíntetből
óhajtották vólna, s ezek Arany és Gönczy Pál; a harmadik
Szilágyi Pista, a ki maga is folyamodott. Na de sebaj !

Kedves Nődet s barátainkat köszöntsd nevemben

barátod
Kovács János.

[Címzés :]
Tekintetes Arany jános Úrnak

N. Kőrös
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TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt. Jul. 21-kén 1852.
Édes Aranybácsi !
Nyolc egész nap vándorolt, általam régóta várt levele,

holmi sváb postamesterek (bizonyoson:) a heroice vetett
Gét Pének nézvén, s aN. Szalontával nem igen törődvén. De
megkaptam végre, s tüstént is válaszolok, azzal a reményjel,
hogy egy darabig (nem sokára,) nem lesz szükség a levélírásra.

Küldök három verset, nem igen jókat, de nincs más.
De hisz nem is lehet mindíg jó! ! Az egyik az ön Dalnok búja
hosszabb lére feleresztve; tudom, köszön majd egy-egy eszmének,
mint Béranger, midőn egy francia fiók költő, munkáiból lopott
verseit előtte olvasá.

Tudom, ezt már rég hallotta, de Pap bácsiról, akárkire
önkénytelenűl elragad a régi Anecdoták újabb feltálalása.
Lacit kénytelen vagyok azzal megszomoritani, hogy jó bigéző
helyünk oda van a kertész siralmas szorgalma által, ki is az
Uvegház előtti térre igen sok virágot rakott.

Ha Lévai dalait elhozná nekem, megadás mellett igen
meg is köszönném.

Isten áldja meg!
szerető tanítványa

Tisza Domokos.

Dzzznozz zzzzjzz (E1egiz)1
Ifjú mi bánthat úgy hogy néma ez ajak
Midőn, erdőn mezőn madárdal szól s fakad

S mosolyg a szép tavasz?
Az ifjú szív mely úgy érzett, vágyott, hevűlt,
Mint csalfa szalmatűz ilyen hamar kihűlt?

Vagy bánat zárja azt?
Méla tekinteted az égen elmered
A hol a nap s a sok szép felhők díszlenek

De ez nem lelkesít
A szép és büszke főn nem díszlik a babér
Homályos lett a szem, kiszáradt mint az ér (geszti meta-

phora, sáros!)
S elveszté könyeit.

1 AJ. kritikáját e versről nem ismerjük.



- Hadd el ne kérdj tovább, tiszteld e néma bút
Vigasztald inkább azt, ki még vigadni tud,

A dalnok búja szent !
Már árva lelkem csak a mult időkbe teng
S míg az ádáz csaták képin el el mereng

Atyáit látja fent.
Az útas is ha jön bércek vidékirül
S előtte sivatag; homok tenger terül,

Nem vissza-vissza néz?
Népemnek multja egy ilyen bérces vidék,
Reménytelen jövő terűl előtte szét

S bizonytalanba vész!
Ne bámuld hát, kínom ha multakba vezet,
A hol nincsen remény ott az emlékezet

A legeslegfőbb kincs
És bár a könyebb bú dalt és könyűt fakaszt
Hidd el gyötrelmemnek, hogy a hív és igaz

Bánatnak hangja nincs.
Mondod mért hallgatok; midőn a fülmile
Bájló énekével, erdő, berek tele?

Jaj 1 Ő könyedén él!
Midőn a fagy ősszel magát már mutatja
O szülői fészkét bú nélkül elhagyja

S vígan hazát cserél.
( . ) De engem leláncolt fájdalmam e honhoz.
Nézem a multakban mit a jövő nem hoz

S élek most csak nekik
A dalnok szivének, bár bút ha talál is,
Akármelyik perce, s maga a halál is,

Itthon jobban esik.

A képzelethezz

Ragadj, ragadj magaddal,
Oh 1 csalfa képzelet !

E lanton szóljon a dal
A mig futok veled.

Mutasd meg éj homályban
A lány csillag szemét,

Legtündöklőbb sugárban,
Midőn ifjára néz (rosz rim)

2 AJ. kritikáját e versről nem ismerjük.



Vezess el a berekbe
Hol éneket cserél

A fülmile csevegve
S a szerelem beszél

Most harc zugván megetted
Ragadj bástyára fel

A mely, erőt mig tettet
Kíizd régiségivel

Majd csatatérre szálljunk
(Hol nép temetkezett)

És néma búval álljunk
Az elhunyt hős felett

/_Szomjas) Vágyó lelkem repitsd el*
Óh ! csalfa képzelet

És tarka képeiddel
Vidítsd ez életet.

Vadász dala

Ki boldogabb mint a vadász,
Bércen síkon kedvére ja[á]ı'

A törvényt? . . . névbíil ismeri!
És oly szabad mint a madár

Fáradtság fázás vagy meleg
Előtte ismeretlenek.
A napnak első súgara,

ófá tekint, õfá esik
Míg, mint Oroszlány bátoran

Űzi az erdő szörnyeit
Itt puska szól, ott kürt rivall
Az erdő zúg viszhangival.
Kürtszóra majdan öszvegyűl

A szomjas éhes társaság,
És izzó serpenyő alatt

Ripeg ropog a száraz ág.
Fő a tokán és forr a kedv
Kulacs beszél és foly a nedv.

* Nem tudom, alig tudom verseim leírni.
3 AJ. krltikáját e versről nem ismerjük.



Ki boldogabb mint a vadász
Olyan szabad mint a madár

S midőn falvába visszatér,
Rá szép leánynak csókja vár

Nélkülözés veszélytele
De gondnékül foly élete,

395.

ERCSEY SÁNDOR-ARANYNAK
N. Szalonta, julius 25. - 1852.

Kedves bátyám !
Van száz esztendeje mióta készülök irni, de szörnyű

készségemben, mindig akadályul szolgált hol egy, hol más dol-
gom, hol pedig a restség. Most tehát már reá szántam magamat,
hogy ezen 6 pkros stemplis papiros ékes felére, amit tudok,
leirjam.

Először is tehát azon kezdem: hogy a háznak kijavitásához
még sem fogattam; nem fogattam pedig azért: mert a nádat,
M. Gyánból, jelen dolog időben, nem szállítja senki, így tehát
várnom kell augusztus közepe feléig, mig az aratás és nyomtatás,
egy kissé szűnik. A mult héten csaknem elmult a háznak a célba
vett módoni reparatioja. Van ugyanis Szalontán, az új úri
emberek között, egy Szedoglovich Ignác nevü pénztári ellenőr,
kinek ugyan a neve egy kissé nem magyaros, de ő maga azért,
tetőtől talpig becsületes és minden tekintetben derék ember;
s ez engem felszólitott, hogy nem lennék-e reá[ 1] hogy a házat
cserép alá vétetné, hozzá egy szobát toldatna, s aztán a reáköl-
tendő sommát lelakná? -Mire én szives örömmel is reá állottam,
- s elhatároztuk hogy a házat Nuszbeckkel, ki a templomot
építi, megnézetjük, és ha lehet, vele meg is alkuszunk. Nuszbeck
a házat megis nézte, de miután olly forma választ adott, hogy a
mostani tető helyett egészen új tetőt kellene a cserép alá csinál-
tatni, - melly igen sokba kerülne: és hogy úgy semmiképen sem
vállalhatná, a munkás kezek és fuvarozó szekeresekben olly
hiányos Szalontán, miszerint a házhoz minden kivántatóságokat
ő adna és ő hordatna; és miután az igen sokra számított ujra-
épitésre Szedoglovich sem lett reá: - most az egyszer az illy
módoni épités elmaradt. S oda határoztuk tehát, hogy csak a
mulhatlanul szükséges náddali reparatiot léptetjük életbe, mert
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igy is igen sokba kerül, mivel mind a hid, mint a kerités, rnind a
kút, veszett módon elvannak az idő vasfogai által viseltetve,
s ezek helyett is csaknem mind újak kellenek. A ház elkészítése
után pedig Gyula diák a házból ki fog veretni és Szedoglovich
fog abba költözni, ki bizonyosan úgy gondját viseli, mint ha
magok bátyámék laknának benne, mert ő nős és családos
ember.

Az úr istennek különös passiója jött mostanában nekem
malheurokat okozni. Első ezek között az: hogy a kertben lévő
gyönyörü muskotály dohányomat, mellyre a ki csak látta,
mindenki azt mondta, hogy még ollyan dohányt nem látott ez
idén, - a közelebbi hétfőn volt comisz jegével, a szó teljes ér-
telmében, széljel verette. Ugy hogy azon dohányból, mellyen
bizonyosan terınett volna 120, 130 csomó szín dohányom,
s melly megért vala 50. pfntot - aligha lesz két csomó dohány.
Igy tett több más veteményekkel is. A fáskertben is, egy gyö-
nyörű nagy almafát, melly egy volt a legszebb fák közül, -
rajta annyi alma a mennyi megfért - ugyanazon zivatar
E-zéthasitotta, úgyhogy aligha lesz belőle többet fa; egyéb kárt
azonban ott nem tett. - Másik malheurom, a többek között,
az is, hogy a nagy lotteriát meg nem nyertem, pedig tettem reá.

Jani, a közelebb mult szombaton este hozzánk jött, és
vasárnap délig itt volt nálunk. S ezen rövid időt is arra használ-
tuk, hogy a szénát megnéztük, melly az idén termett. Mondja
Jani, hogy nagyon örömest irott volna már bátyáméknak, de
prosai helyzetéből, _ melly a réginél egy haj szállal sem költőibb,
nem tud irni semmit, hanem általam üdvözli és öleli mindnyá-
jokat. Most ollyan formán töri a fejét, mintha megházasodnék.

Ad vocem kapa nyél. Részint a közös uradalmon t. i. a déli
kertben, részint Nagy Jánostól közösen zálogba vett kaszálóban,
mellyet Nagy János és Károly kaszáltak le, jutott bátyáméknak
2.. boglya széna. Ennek mostani ára 18. vagy 20. pfnt. Irja meg
bátyám, hogy eladjuk-e most, vagy behordatván, tavaszra
hagyjuk az eladást, mert a szerint fogunk cselekedni. -

A napokban egy borzasztó dolog történt a templomnál.
Ugyanis, a templom újonnan rakott párkányzata leomolván,
s az állást letörvén, - az ezen lévő kömivesek és vagy két
napszámos lezuhantak, s a tégla és deszka tömeg által elborit-
tattak. A szerencsétlenek közül egy kis kőmíves inas, rögtön
meghalt, a többiek pedig még crisis alatt vannak. ~

Szalontai új ságokképen írhatom:
Primo: hogy Rozványi Betti, ha a circumstanciák nem

csalnak, nem sokára Bersekné lesz; és



Secundo: hogy Szalontán a köz élet mivolta egyátaljában
csehűl megy. A politikai kihágásoknak képzelt, vagyis a feladók
által annak keresztelt haszontalanságoknak miatta egymást érik
a vizsgálatok.. Épen holnap is lesz egy nagyszerű vizsgálat, hova
valamennyi szalontai nadrágos ember és ezekhez tartozó nősze-
mélyekfõl 'vannak idézve. -

Soha se tettek még bátyámék okosabbat, mintha augus-
tusban csakugyan eljőnének. -

Nincs semmi különös bajunk, öleljük s csókoljuk mindnyá-
jokat.

Ercsey Sándor

396.

LÉVAY JózsEF-ARAxvNAK

Mískolcz jul. 29. 852.
Kedves barátom !
Egy hete már, hogy itthon vagyok. Levegő, bor, vidék,

ember, minden kedvemre való már itt, de biz én mégis oly
anyira pápista szinben vagyok, hogy ha igy megy a Sorom, rövid
időn padra teritik a bőrömet. No de ne beszéljünk az én bőrömről,
hanem inkább Tompa Mihály atyánkfiáról, a mint neked ezt
megigértem vala. Ugy gondolom, azóta már csak irt neked
vagy két sort Kassáról s talán többet tudsz e szerint róla,
mint jó magam, ki kevéssel tudok többet a semminél. itt
levő jó emberéhez írta ez előtt két héttel, hogy még eddig semmi
baja, hogy szabad lábon van s ügyét még nem vették elő, mivel
ott az egész világ a császárt várja. Egyébiránt reménye van min-
den baj nélkül megszabadulhatni. Itt némelyek azt is rebesge-
tik, hogy talán eklézsiájából is kiteszik, a mint neki estek. Kassán
hír szerint a Luzsinszky családnál van s minden szivessé ben
részesül. Bár lenne tisztában szegény Miska minél előbb. Št is
többet háborgatják mint a mennyi okot adott rá. E szerint uta-
zástok hozzá, bizonyosan elmarad s igy én sem láthatlak itt a
magam honnyában benneteket, a mit igazán sajnálok. Ha Miska
előkerül, én alkalmasint személyesen és hivatlan is megviszem
neki a ti jókivánástokat.

A professorság ígáját csakugyan nyakamba vettem.
Még ugyan nem húzom, de igy is tudom, hogy sem nem könnyü,
sem nem kedves. Nekem legalább nem. Ha te húzod, én is húz-
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35 hatom. Add át üdvözletemet a te jó feleségednek, a szép Julcsát
s a fekete kis aranyat pedig csokold meg helyettem, a mit tenni
nálad létemkor el is felejtettem. Az ur isten áldjon meg !

barátod
Lévai József.

3° Szászt, Jánosit köszöntöm.

[Címzés :]
Arany jános tanár urnak

Nagy Kőrös

397.

KERTBENY KÁRoLY_ARANvNAK
Pest 31752 [3r. 7. 1852] Sonnabend

Ihr unhöfliches Stillschweigen auf alle meine Briefe,
erlaubt mir nimmer als, zwar persönlich unbekannter, doch
durch sonstige Bezügnisse berechtigter Freund anSie zu schreiben.

Ich schreibe diese Zeilen daher blos als Redakteur an
5 einen anderen öffentlichen Charakter.

Ich Weile seit wenigen Tagen und auch nur auf kurze
Zeit nach achtjähriger Abwesenheit in der Heimath, um ein
Werk fertig zu machen, welches bis zum Winter bei Robert
Schäfer in Dresden unter dem Titel:

1° Album kundert ungarischer Dichter

erscheinen wird, und Poesien folgender Autoren bringen soll:
Adorján, -Amade, ~Ányos, -Arany, -Bacsányi, -Bajza,
Balassa, - Baltás, - Bánfy, - Barna, - Baróti, - Bártfay,
- Beniczky, - Bérczy, - Berecz, ~ Berzsenyi, - Bezerédy A.,

15 - Boethy [!], - Bozzay, - Buczy, - Burian, - Császár, -
Csokonai, _ Czuczor, - Dayka, - Döbrentei, - Eötvös, -
Erdélyi, - Faludy, - Fáy, - Fazekas, - Gál, - Garai, -
Görgei Ist., - Gömöıi, _ Gyulai, ~ Halászy, - Hazucha, -
Hiador, -Horváth Ad., -Jenőfy, -KaracsTeréz, -Kazinczy,

2° -Kerényi, -Kis jános, -2 Kisfaludy, -Kölcsey, -Kohári,
- Kriza, -- Kunoss, - Lakner, - Lanka, - Lengyel ]., -

Lévai, - Lőrincz, - Lisznyai, - Medgyes, - Mentovich, -
Nagy Imre, - Orczy, - Pap, - Pajer, - Petôffi, - Pompéry,
-Pongracz, -Rádai, -Révai, -Rimai, -Riskó, -Ruttkay,
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- Samarjai, - Sárossy, - Sitkei, - Sujánszki, - Szakál,
- Szász józsef, - Szász Károly, - Szathmáry, - Székely, -
Szelestey, - Szemere P. - Szentjóbi, - Szücs, - Takáts Judit,
- Tárkányi, - Teleki, - Tompa, - Tóth Lőr., - Tóth
Kálmán, - Tóth Endre, - Vachott, - Vajda, - Verseghy,
- Vitkovics, - Virág, - Vörösmarty, -Zichy gróf, - Zichy A.,
- Zrinyi. - (Von den Unterstrichenen besitze ich bereits
Gedichte, die übrigen mul3 ich erst noch collectiren.)

Die Eintheilung des Buches wird sein:
Alte Zeit: 1532 bis 1799. zo Dichter und zo Gedichte
Neue Zeit: 1800 bis 1852. 80 Dichter und 180 Gedichte.
Auüerdem soll das Buch Ioo biographische Notitzen,

einen bibliographischen Anhang, und ein erschöpfendes Vor-
wort erhalten. ES wird unserem Landsmann Dr Franz List
gewidmet.

Von Ihren Poesien habe ich gewählt: Öszszel und Családi
kör. Die Uebersetzung des ersteren lege ich hier bei, und ersuche
Sie, selbe in Ihrem eigenen Interesse genau durchzusehen, und
mir umgehend mit Ihren Bemerkungen retour zu senden. Die
andere Uebersetzung folgt dieser Tage.

Wenn Sie irgend etwas vom Uebersetzen verstehen, so
werden Sie mir zugeben, daB ich diesmal nichts zu wünschen
übrig lieI3, und meine Uebersetzung sich wohl mit der jenes
frechen Judenbuben messen kann, welcher mich in No 280 der
Ostdeutschen Post auf so ehrenrühıige Weise angegıiffen hat.
Sind Sie damit zu fıieden, so schreiben Sie mir nichts, als:

Ich bin mit der Treue Ihrer Uebersetzung zufrieden.

Arany.

Sollten Sie mir aber keine Andwort geben, so werde ich das
Gedicht so abdrucken lassen wie es ist, und Sie können keine
Einsprache dawieder erheben, denn was gedruckt ist Allgemein-
gut, und Jeder hat das Recht, es zu kıitisiren, in eine andre
Sprache zu übersetzen, es zu kommentiren u.s.w. Sie haben sich
daher durch Ihre Verwahrung betreff einer Uebersetzung der
Nagyidai czigányok (die übrigens köstlich, doch unübersetzbar
sind) nur lächerlich gemacht, beweisend, daíš Sie weder die Prel3-
gesetze, noch die allgemeine Rechtsgesetze kennen. Sie dürfen
übıigens rııhig sein: ich übersetze Ihr neuestes Epos nicht, und
auBer mir, wird sich schwerlich Jemand finden, der sich der
harten und undankbaren Arbeit unterzieht.
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°5 Garai, Lisznyai, Székely, Pompéry haben bereits meine
Uebersetzung ihrer Gedichte durchgesehen, und mir ihre volle
Zufriedenheit darüber ausgesprochen. An Vörösmarty, Tompa,
Bajza, Bérczy, Adorján, Sükei, Czuczor, Eötvös, Lévai, Szeles-
tey, Vachott, werde ich mich noch wenden. Ich bleibe im Ganzen

7” nur noch I4 Tage hier. Das eine 2** unveränderte Auflage Ihrer
Erzáhlungen in meiner Uebersetzung erschienen, werden Sie
bereits wissen?

Mit aller sonstigen Achtung

Kertbeny
75 Mit Briefen an Frau Anna Bayer

Alte Postgasse, No 3. 3* Stock. Thr. No rr.

398.

ARANY_KERTBENY KÁROLYNAK

[Elveszett]

[Nagykőrös, 1852. aug. L]

[Neheztelõ, visszautasitó hangú válasz Kertbeny 1852. júl. 31 leve-
lére, nyomban annak kézhezvétele után. Kertbeny szemrehányása indo-
kolatlan, levelének hangneme sértő. Kertbeny leveleibõl is kitetszik, hogy
a költõ hallgatásának okaival tisztában van: küldeményeit csak másfél éves
késéssel kapta kézhez, így Ő azokról korábban nem is tudhatott. A késede-
lem oka, hogy Szilágyi Sándor azokat személyesen akarta AJ.-nak átadni,
erre pedig csak a közelmúltban Nagykőrösön került sor. Felrója minden
bizonnyal, hogy Kertbeny forditásainak minden ódiuma rá, a költõre száll.
Utal Kertbeny fatális pontatlanságaira és félreértéseire, amelyekre korábban
hiába hívta fel figyelmét. Forditson hát Kertbeny, amit csak tud vagy
akar, Ő a maga részéről kapcsolatát nem kívánja fenntartani vele.]

399.

KERTBENY KÁROLY-ARANYNAK

Pest 3852 [3. 8. 1852.] Dienstag.

Mein Herr !
Ich bedenke mich keinen Augenblick Ihnen zu Folge Ihrer

Andwort vom 1/ nochmals zu schreiben, und hätte es schon
gestern gethan, viienn ich nicht heute erst von einem 4 tägigen
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Krankenbette aufgestanden wäre, - denn ich schäme mich nie,
wo ich Unrecht habe, dasselbe einzugestehen, und somit Abbitte
zu thun, als es der Gegenstand werth. Kommen Sie dieser Bereit-
willigkeit daher auch so human entgegen, daI3 Sie diese Zeilen
einer Prüfung würdigen, und mir die einzelnen Stellen beaut-
worten.

Wenn es wahr ist, da13 Sie all meine I 1/2 jährigen Sen-
dungen durch Sz[ilágyi Sándor] erst in Körös erhielten, -
und ich zweifle nach Ihrer Versicherung keinen Augenblick an
der Wahrheit Ihres Wortes, - so tragen Sie allerdings nicht die
geringste Schuld, sondern insgesammt Szilágyi; - jedoch ich
schrieb Ihnen, etwa im Nov. oder Dez. I85I von Wien aus
direkt nach Körös, - und sollten Sie auch diesen Brief nicht
erhalten haben?

Sz[ilágyi Sándor] ist einer der leichtsinnigsten und Ober-
flächlichsten Leute die es giebt, ich selbst konnte seiner seit
meinem 14 tägigen hiesigen Aufenthalt erst einmal auf der
StraBe flüchtig habhaft werden, bevor ich noch an Sie geschrie-
ben, und da versicherte er mich, er habe Alles regelmäläig an Sie
& Tompa expedirt. Was soll ich nun mit ihm machen? Da er
ausgewiesen ist, und bereits wie ich höre, in 8 Tagen nach Mis-
kolcz geht, so ist wenig Hoffnung ihn nochmals zu sprechen,
und zu erfragen, ob er sonst noch Verwirrung angerichtet.
Ebensowenig hat er mir bis Heute Ihre Katalin, als die übıigen
Werke geschickt, die er mir bereits vor 2 Jahren versprach.
Sie sehen also er trägt allein alle Schuld. Können Sie mich aber
eines ärgeren Falls als bloBer Uebereilung anklagen, und War
dies Aufwallen nicht natürlich nachdem ich an meinen Herren
Landsleuten so schöne Erfahrungen von Höflichkeit gemacht
hatte, dalä ein Toldy, Reguly, Császár u.s.w. sich zo -30 Briefe
schreiben lasssen, ohne nur eine Zeile zu beandworten, ein
Benehmen, das in der Civilisation ganz unerhört ist ! Sie waren
der Einzige, welcher mir mit Liebe und Bereitwilligkeit entge-
genkam, und mich ganz glücklich machten durch die Hoffnung
mit Ihrer Beihülfe endlich etwas Besseres als die bisherigen
Uebersetzungen liefern zu können, - und auch Sie verstummen
plötzlich, verstummen mitten im Druck des ersten Bandes,
und ich schreibe mir die Finger Wund, greife zu allerlei aben-
teuerlichen Mitteln, und Sie bleiben und sind stumm. Herr ! soll
einem dabei nicht die Geduld rei[3en, noch dazu wenn man Je-
manden so verehrt und ihm geistig attachirt ist, wie ich Ihnen,
und man glaubt für all den guten uneigennützigen Willen und
all die Müh doch wenigstens einen Händedruck, nicht aber ein
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vornehnıes Desavouiren zu verdienen? Zudem als ich Ihnen von
Wien aus direkt nach Kőrös geschıieben, und endlich gar, als
Ihre herrlichen Nagyidai Czigányok erschienen, und jene
Bemerkung, verglichen mit Ihrem consequenten Stillschweigen,
selbständig auf mich gemünzt schien, - da, wie Heine in seiner
neuesten Poesien sagt ,,ıissen mir alle Knöpfe an der Hose der
Geduld” und ich lieI3 mich zu einem Schritt hinreifien, den ich
jezt schmerzlichst und aufrichtig bereue, auch wenn Sie weniger
schuldlos wären, als Sie es sind.

Ich wiederhole es also, ich bereue innigst meine Auf-
wallung, und werde von nun an nie mehr an Ihnen zweifeln,
wenn der Schein auch noch so sehr gegen Sie ist, - doch seien
Sie jezt auch Mann, und nehmen Sie mit diesem offenen und
ehrlichen Bekenntniüe vorlieb, sonst sind Sie es nicht werth,
dal3 ich es ablege. Vergessen Sie schnell diesen leichten Schatten,
vergessen Sie überhaupt alle persönlichen Befugnisse, wo es sich
um so groI3e Fragen wie Vaterland, Poesie Menschengeist
handelt. Freilich kann ich übersetzen, was und wie ich es will,
und ich würde es auch so thun, wäre mir's um bloBes Uebersetzen
zu thun, Sie wissen aber welche bessere Zwecke ich damit
verfolge, und dală mir und dem Zweck nur genuzt ist, wenn ich
auf meine Fehler so gewissenhaft aufmerksam gemacht werde,
daB ich im Stande bin wirklich vorzügliches zu liefern, und
unseren nationellen Geist wirklich zu repräsentiren. Ich ersuche
Sie daher nochmals und wärmstens, nicht blos in meinem, auch
im Namen der Sache, so schnell als möglich meine bereute Auf-
wallung zu vergessen, und mir sowohl über die leztgestellten
Fragen zu schreiben, als au ch all das, was Sie vielleicht nach-
träglich auf frühere Briefe & Sendungen zu bemerken hätten.
Ich hoffe, das Ihnen Ihr Autorexemplar der Er z. Dicht. durch
Sz [ilágyi Sándor] gewissenhaft zugekommen ist.

Wie ich höre, wurde Tompa arretirt, also kann ich es nicht
wagen, an ihn zu schreiben ; ich würde Sie daher bitten, mir über
ihn, soviel Sie wissen, Nachıicht zu geben. Lisznyai wurde Gestern
wegen eines Stralšenexcesses arretirt, und wegen anderer Ur-
sachen Urházy; Czuczor, Vörösmarty, Sükei, Lévai u.s.w. leben
gar nicht mehr hier, Garai 8: Székely wissen über gar Nichts
Auskunft zu geben, - somit ist mein Hinherkommen faBt ganz
umsonst gewesen, und ich werde kaum mehr I4Tage hier weilen.
Dann denke ich wohl dem Orient zuzugehen, und will mit
dieser Anthologie einer so undankbaren Rolle für immer Lebe-
wohl entsagen. Also entziehen Sie nicht meiner lezten Arbeit



°° aus bloflen Trotz etwa Ihre Theilnahme, und Vergessen und
vergeben Sie einem Herzen, das Sie so achtet, liebt, und verehrt
wie das

[Címzés :]
Herm Johann Arany
Professor am Gymnasium

Kertbeny's

zu
Nagy-Kőrös

400.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK
[Kassa, I852. augusztus 5.]

Édes barátom !
Gondolom: hogy ohajtotok valamit hallani rólam. Az igen

kevés és még is igen sok a mit írhatok. Már egy hónapja hogy ide
beidéztettem, azóta hozzám sem szóltak, azt sem mondják:

5 miért vagyok itt? Isten tudja még meddig fog ez az állapot tar-
tani. Elég az hozzá hogy a Gólya tojt nekem bajt, és költött
kellemetlenségeket; utána minden irataim lefoglaltattak ide
hozattak, és olvastatnak, magyaráztatnak, aplicáltatnak stb.
Meddig fog ez az allapot tartani? feleletűl látok itt 8 -9 hónapos

1” söt egy két éves kihallgatatlan foglyokat. Holnap után itt lessz
a császár; ad-e ez a magam-forma embereknek vigasztalást?
nem tudja senki. A Sz. Károly szerencsétlenségét hallottam,
sajnálom, én is elkőltöttem már annyit, még pedig hosszabb
és unalmasabb uton. Sokat nem írhatok, - Isten áldjon meg

15 benneteket.
Kassa august 5. 1852.

igaz barátod
Miska

[C`ímzés:]
Arany Jánosnak.

per Orosháza
(Pest) (Nagy-Kőrösön)

Nagy Szalonta
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4-01.

szÁszKÁRoLY-ARANYNAK
[Nagykőrös, 1852. augusztus 7.]

Kedves Jankóm !
Engedelmed szerint felbontám a Miska levelét, de egy órai

késedelem nélkül rögtön küldöm utánad, ámbár fájdalom kevés
vigasztalót találsz benne.

Mi magunkat illet, meg vagyunk. Feleségem naponta fel-
keleget, s biceg egy egy keveset. Hát ti Szalontán hogy vagytok?
Geszten F. Miskát, Kovácsot, a Tisza fiakat üdvözlöm. Isten
velünk.

P

ıK
NB. A Kertbeni levelét is felbontottam hogy ebbe a levélbe bele

aplicálhassam.

4-02.

ToMPAM1HÁLY_ARANvNAK
[Hanva, 1852. augusztus 2.5.]

Édes barátom !
Röviden: itthon vagyok! Mikor volt az examen? mikor

kezdődik az iskola? Hogy' vagytok? mikor jöttök? Annyit
tudok: hogy ha a pataki mintára megyen a ti dolgotok is: Sept
I.-én már befogva lesztek, erre az esetre szavam sincs. De ha
nem úgy van: akkor October - vagy novemberben kezditek a
cursust. erre az esetre van szavam. Azért tudosíts ! Mikor indul-
tok P Kik hányan jöttök P én kiszámítom aztán az időt, és Miskol-
czig elétek megyek vagy is respective értetek. Hanem atyafi!
hagyj annyi időt: mig a levél ide jöhet, mert máskép nem jó lessz.

Szászékat, Mentovicsékat, Jánosit üdvözlöm. Tehát csak
keszüljetek I
Hanva, aug 25. 1852. barátod Miska.

U.i. I. Szalmaözvegy vagyok, feleségem a fördőbe ment ide a
szomszédba, hanem hiszen előkerül ő ma-holnap. -

2. Miskolczon a ,,Koronán" szállj atok meg.

[Címzés :]
Arany Jánosnak. N. Szalonta
(Pest) (Nagy-Kőrösön)



403.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK
[Elveszett]

[Nagyszalonta, 1852. szeptember 3. kb.]

[Az idei szünidőt Szalontán töltik, Tompáékhoz majd a jövö vaká-
cıoban mennek.]

404.

MENTOVICH FERENC-ARANYNAK

[Nkörös 1852.] September 6-án.]

Kedves Jánosom l
Nem gondoltam volt, hogy Molnár uram oly hamar meg-

örölje elindulástokat - mint megigértem vala 5 órakor kis
ajtótokon zörgeték - be nem mehetvén az első percben azt
gondoltam, hogy nem bizván Molnár uram pontosságában még
agyban vagytok, azonban a fris kocsinyomból, s az ellıullatott
szénacsomocskákból csakhamar meggyözödtem, hogy ti útban
vagytok - s igy a bucsu mint Déman trombitájába a hang -
bennem rekedt. Nem is bánkodtam rajta igen nagyon, mert
nekem kedves embereimtől - habár rövid időre is - bucsuzni,
kedvetlen kötelesség . . . hanem aztán annál kedvesebb az üdvöz-
lés, annál kedvesebbek a találkozás első percei. Hidd meg édes
Jánosom, hogy itt-nem-létedben nagy hiányt érzek s alig várom
az időt, melyben ismét láthatlak, ölelhetlek.

Kedves nőd olvasván e sorokat, hihetőleg igy fog gondol-
kozni: sokkal jobban tenné komám, ha fontosabb dolgokról
irna, s mindenek felett szállásom állapotjáról irna megnyugtató-
lag - Hallja hát édes komámassszony miota elmentek, rettene-
tes dolgok történtek Sáskahad modj ára lepte meg városun-
kat a katonaság. Három lovas ezreden kivül két ágyútelep,
s isten tudja mennyi gyalogság van itt elszállásolva. Mindenünk-
böl kipusztitnak, szörnyü éhesen érkeztek meg ezek a sáskák,
nem lehet leírni az általok okozott alkalmatlanságot - s mind-
ezekért mivel fizetnek ? _ . gorombasággal, s azzal, hogy minden
nap estve felé muzsikáltatnak a Casino előtt a piacon. Igen
drágába kerül e muzsikaszó, most igazán betelik hogy sirva vi-
gadunk. - De térjünk vissza a kedves komámasszonyék szállá-
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sára. A mint a szállásoló örmester komámasszonyék házához
érkezett, ugy akarta a sors, hogy Mészáros, ki rendesen minden
éjszaka ott hál- még a szálláson legyen. [!]be megy a nyitva
volt kis ajton, s megtekintvén az istálót igy kiáltott fel: ,ah tas
ist e hüpscher Stall ! . s azonnal négy lovas legénynek paran-
csolt oda szállást. Hasztalan vala Mészárosnak minden ellen-
vetése: hogy a házi gazdák nincsenek honn, hogy ö nem akar
felelőséget vállalni, a netalán történendő károkért stb. - az
örmester szivében nem volt egy parányi irgalom sem. Ugy-e
rettenetes dolog !? . Hanem vigasztalodjék meg, mert Mészá-
ros nem elégedett meg a protestatioval, de elmenvén a város
házához az egész ügyet bejelentette a tanácsnak, ki közbevetvén
magát - meg mentette komámasszonyékat a sáskáktól. Nyu-
godtan lehet, eddigelő legkisebb baj sincs.

Szeretnék édes Jánosom neked körősi ujságokat irni - de
elmeneteled óta nem történt semmi különös érdekü. Ugy tetszik
itt valál még midőn az öreg Fitos helyett megválasztottuk az uj
Rectort, ki nem más mint Jánosi. Iskolánk ügyében nem érke-
zett még semmi elhatározó rendelet, sőt egyetlen egy kormányi
leiratot sem kaptunk eddig elő. Elmeneteled után csak hamar
Kiss, Weiss is elmentek nyaralni, ez utobbi hihetőleg uj legelőre.
Jánosi is el ment ma Pestre, hol nehány napig akar ülni. Szász
itt van neje valamivel jobban, fenjár, de lábfájdalma még mind
tart. Ö hihetőleg ide hagyja Kőröst, hivják Gyöngyösre papnak,
el is ígérkezett azon föltétellel, ha kicsinálnak számára annyi
fizetést, mennyi itt van, mint halljuk nagyban korteskednek
ottan számára - ez ránk nézve is igen nagy vesztés lesz.
Irodalmi ujsagul irhatom: hogy Jokai szabadalmat kapott egy
divatlap kiadhatására - Csikai hozta Pestről e hirt a napokban,
hol személyesen találkozott Jokaival, - A napokban Losonczi
itt járván azt mondta, hogy Horváth Döme is akar valarni havi
iratot kiadni, azon feltétellel ha téged megnyerhetne szerkesztő
társnak és a vállalat vezérének. Ő csak azt várja hogy te meg-
érkezz, s azonnal meghiva[t] bennünket Kecskemétre egy barát-
ságos ebédre, mely alkalommal körülményesen megbeszélnök
ez egész ügyet. Ballagi Károlytól közelebbről egy levelet kaptam,
ebben kér engem írnám meg neked: mikép sziveskedj neki
valami dolgozatot küldeni az általa szerkesztetendő gyermekek
vagyis ifjaknak szánt albumba.

Molnáron kezdtem levelem Molnáron kell bevégeznem.
Most jut eszembe hogy közelebbről találkozván vele az utczán
megkért irnám meg neked: hogy nagyon szivesen kész utánad
menni Szalontára [ugyan] azon azért, melyért odavitt. Meg-
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érdemelné - ugymond - hogy öt és ne mást fogadd meg, [!]
mivel a mangorlót, minden áremelés nélkül elhozta. Én igyekez-
tem vele megértetni hogy ez csak azon esetben történhetnék
meg, ha ott Szalontán drágább a szekérbér mint itt helyben -
Ezen egy esetben irj nekünk, s mi a töled kívánt idöre Szalontára
küldhetjük Molnár uramat. Hogy vagytok édes Jánosom - ne
várjátok octobert, jöjjetek hamarább - Isten hozzon mentől
előbb - nömmel együtt tisztelve vagyok

öszintén szerető barátod
Mentovich

405.

TOMPA M1HÁLY_ARANYNAK

Hanva sept I5. I852.

Édes kedves barátom !
Bárha poéta vagy is, még sem képzelheted a mi szomorú-

ságunkat és sajnálatunkat, sőt feleségemnek valóságos keserű-
ségét, mellyet okozott vala nekünk üres válaszod, mert ez igazán
üres volt. Hanem persze meggyőztük magunkat, mert ti nem
valátok okai hogy nem jöhettek, és azért is, mert majd eljöttök,
ha ismét más kellemetlenséget nem tojik az ördög. Nehéz várni
az igaz, de ha meg kell lenni! és igen is messze van az a jövő
vacatio. Vagy te, nincs ott szüreti szünidő egy hónapig mint
Patakon? ez igen szép szokás volna; de mikor legyen az ha oct.
elején áll be az Oskola? azt te tudnád vagy tán te sem, megmon-
dani, pedig már te csak okos ember lehetsz, mikor professor
vagy. - Látod pedig mar előre kicsináltuk mi hogy' lessz?
Tele vannak a méhkasok és szépen meghíztak a pulykák és
kacsák, de legszebben a frisling; amazokat megöltük volna
gyermekeid, emezeket a magunk örömére; előre Szász Károlynak
szántam a fülét, nem a kacsa hanem a malacz fülét, de ez persze
füle botj át sem hajtja már erre felénk. Aztán szereztem kártyát
is; hozattam egy nagy verschlag savanyuvizet, megtartottam

harmadévi dohányomból a legjobb s legnagyobb csomókat.
Kiterveztem: mikor menendettünk Murányba, az ózdi gyárba,
a hámorokba, az agtelki barlangba, a sziliczeibe, meg a szoros
kőre és a szádelői völgybe stb. stb. stb. - a dinnyék is utriusque
geneıis itt rothadtak össze, s a mi legtöbb itt vagyunk mi fele-
ségemmel, kik titeket bizony igen szivesen láttunk volna.
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Hanem már most persze, mind semmit sem ér az a sok ha, ha, ha !
Különben hát itthon vagyok a hogy vagyok, feleségem is haza-
jött a fördőből mindenestől, kivévén a mi nem jött haza, t.i. az
én, és az .ő ruháinak egy része mellyet éjjel a szekér hatuljáról
levágtak és elvittek, ez bizony nem jött, de nem is igen jön haza.
- Most pedig tudd meg hogy nem irok neked sárga levélen
akár hiszed akár nem; hanem irok egy fehéren, melly fele azon
egésznek, mellyen nekem Szilágyi Sándor irt valamikor Pestről.
Az ő allapotjáról hallottam fülhegygyel valamit, hogy t.i.
Pestről kitiltották, de bizonyosabbat nem tudok; valamint az
egész pesti cotteriaról is épenséggel semmit. A sárga levélnek
pedig az a historiája, hogy én régenten a masznikói gyárban
levél(l)papirokat készíttettem, azok közt sok mindenfele szinü
volt, sárga is; a többit mind elhasználtam már, s most a sárgához
is hozza kellett nyulnom. Ezt csak azért irom ide ; hogy a mara-
dék öszve ne vesszen rajta, ha majd leveleinket pénzért csókoltat-
ják, kivül I00, belől 200 pengőért mint a Lind Jenny kesztyüét,
- miért sárga az én levelemnek az ő szine? Egyebaránt
(még csak először jön elő) a fiúk mit csinálnak Kőrösön? Hogy'
van Szász és beteges neje? Hát Mentovicsék? Jánosi? és a többi.
igen szeretnék felölök hallani, ha persze te is epen anyit nem tud-
nál, vagy ha többet tudnál rólok most mint én. Hallom hogy
Szászt Gyöngyösi papnak híják? Vigyázzon, mert tudtommal
igen szegény patria az a gyöngyösi kalomista papság, s bizonyo-
san nem ér fel a kőrösi professorsággal; node talán csak pletyka
az egész história. -

Én barátom hasonlatósképen annyit dolgozom mint te,
az az nem csinálok semmit; egyebiránt is meg oda van minden
possibilis kéziratom, meg lehet hogy oda is marad ; Szilágyi
Virgil irt ugyan már hogy irjak, hanem sehogy sem akaródzik
biz a. A napokban pedig feküdtem is, persze az ( . ) illés
után a fekvés is megjárja; torkom összedagadt kutyaul, de biz
abból én már csak nem egészen kivergődtem. Mindennek csak
az avége pedig, hogy igen igen szerettünk volna látni benneteket,
de ha már ez uttal nem lehet, írj legalább, hogy némileg potolva
legyen a kárunk.

Most pedig már alkalmatosságom adódván (a papír elfo-
gyása miatt) nem irni: hát nem irok többet, csupán azt, hogy
igen csókolunk mindnyájotokat mindnyájan, isten áldjon meg
benneteket !

Szerető barátod
Miska

U i. A fiúkat üdvezeld nevemben.



4-06.

rTszALAJosNÉTELEK1JULIANNA_.
ARANYNAK

Geszt Sept: 24” 1852.

Igen tisztelt Professór Úr! __
Szeretett Domokosom bútsú szozatában Ont lelki atyának

nevezi s én Önnel szivesen osztozom a szüleség e legszentebb
felébe - s minthogy tudom hogy fiúi érzés nem gerjedhet az
eránt, ki atyait nem érez erányunkban, bátran lépek fel őn eleibe
azon kéréssel, osztozzon véllem azoknak terheiben is. Azért nem
tétovázok sokat - egyenesen célomhoz sietek.

Oly szelid lelkű, az illendőségnek minden ágait, nem tanult-
ságból hanem emberség ősztönéből, mindenkór meg tartó, oly
igéntelen, s szerény müvésznél tudva fiát mint ön, milyen szép
remények táplálék az aggódó anyai szivet akkór, midőn észre
vevé, hogy az azelőtti évben müködött szivtelen, eszes tanittó
oly káros hatással volt kedves gyermekére, most hittem azt is,
hogy magokkal a szelid múzsákkali társalgás is szelidittőleg
kell hogy kedélyére hasson; s mi után mind két reményemben
csalatkoztam, határtalan bizalmam s fiunk java által felhivatva
érzem magamat, Önt kérni, hogy nem csak szép példája, nem
csak maga a művészet, hanem arra nézve leg hathatósbb intései
által is hasson rá, melyek talán soha se lesznek hatósabbak,
mint a bútsú perceibe.

Szeretném a természetet vádolva menteni kedves gyerme-
kemet - de az nem alkotta érzéketlenül -- évekig nem akart
kis korában kocsizni - leg kedvesbb mulatsága menni,
mert néha kemény szivüséget mutató indulatos jelenések tanú-
jának kellett lennie.

Nem nevezhetem kevélynek némelyek ítélete szerént,
mert semmi tetteivel soha nem ditsekszik - s nyilván látszik,
hogy bár mi nemü műveivel nints túl elégedett, nincs lovaglásá-
val, nincs lővésével, s.a.t.

Nem vádolhatom első nevelését, mert magam voltam -
inkább mint testvéreinek, hozzá alkalmast nem kaphatván -
dajkája pesztrája. Nem vádólhatom magamat, mert se kemény-
ségemmel el idegenedésre, se mindent - vagy bár mi lcitsit el
nézésemmel el romlására okot nem adtam, tudom is hogy pár év
előtt szeretett, becsült, szép szomra jobban hajtott mint bár
mire; szivesen társalgott velem, olvasott nékem, s ugyan azért
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igyekszet mások erányába is, nem természeti hajlomból igaz de
erántami engedékenységből, elözö, nyáj os, s.a.t. lenni.

Miolta az, ki eszével meg vakittá, s meg lehet, mindnya-
junk előtt érthetetlen nyelven mindnyájunkat előtte bár hány-
szór gyengeségeinkben elmésen s tehát vakittólag nevetségessé
- minden esetre szivtelen élceivel mindent a mi szent, kedélyes,
kegyelettel tőlti a romlatlan gyermeki szívet le alázott, talán
benne magáról titkos s ugyan azért még veszélyesbb túl becsü-
lést költött, azolta minden meg változott.

Intéseim bár mely szelidek, vissza utasítto, utolsó szót
minden esetre magoknak tartó, sértő és sértett modon fogadtat-
nak, s eredménytelen maradnak s így nevelőjéi is ,kit ismét tetleg
tudok hogy becsül is, szeret is, meg is van véle, bánásával elé-
gedve. A leg jobbak ítéletével Oly keveset gondól, hogy e majd
nem bünös bánását, emberek előtt majdnem kettőztetí. Sem
aty[j]a, sem erántom, sem nevelője, testvérei, szóval Önnön
kivül senki eránt kegyeletet nem mutat, s úgy látszik e minden
kiméllet meg vetésében férjfíúságot, lelki fel emelkedetséget,
s.a.t. keres.

Őn lévén az egyetlen ki hathat rá képzelheti ön mi szent s
becses előttem ez egy út arra, hogy a nyilván félre vezetettet jó
útra téıitve láthatni még elég boldog legyek! On lehet csak el
hivatva tévelygését vélle át láttatni, át hogy ha mindeg anyai
áldás hangzik is felette az meg nem óvja a büntetéstől, ha a szív
mély sebjei önkéntelen panaszt sohajtanak ; hogy ki magát ked-
veltetní tudja a, s jó ügynek csak az tud használni kinek baráti
vagynak ; hogy a köz vélemény megvetésének kora nem érkezett
el reá nézve; hogy csakis akkor s azért kell és szabad azt a férj-
fiúnak mint leg becsesebbet öntudatán kivül oda vetni, mikór
az és lelki ösmérete önállósága és e közt kellene választania;
hogy az a mi faragatlan még nem egyenes - vagyis, hogy nem
kell valaminek faragatlannak lenni hogy egyenes lehessen;
hogy a mások eránti engedékenységet, helyes kedvkeresést
maga az emberi és önszeretetünk igényli, azáltal múlasztólag és
tettleg egymás életét kellemesebbé tévén - s hogy: de miért
hordok én annyitt fel? Hiszem én hogy On engemet ért - s ha
nem értene - rizsmák be írása után sem értené !

Csak azt mondom hát, hogy ha az On jó szívének sikerü-
lend nem csak az eszet, hanem a kedélyt is meg gazdagittani,
örök hálára kötelezi

kész szüle társát
Tisza-Teleky Juliannát.



407.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK

Nagi-Kewrews Oct. I. 1852.

(Édes barátom,) [elkenődött]
Szeretett Miskám! Mult hó derekáról kelt leveledet épen

most adja kezembe Szász Károly, s mivel erősen ösztönöz a
válaszolási vágy, addig ütöm a vasat mig meleg, azaz rögtön

5 felelek (assonance). A mint látod ismét itt vagyok: érkeztem
(vala) pedig tegnap. Augustus 5-én mondtam vala bucsút a
kőrösi bérelt laknak, september 30-án láttam azt meg ujra.
De minő változás! Az eddig olly kopár udvar, mit nem tartot-
tam képesnek egy árva fűszál megtermésére, övig érő dudva
vegetatíóval üdvözölt: a kaput csak félóráig tartó gyomlálás és
kapálás után lehetett kinyitni: más szerencsétlenség nem történt.

Bizony pajtás igen sajnálom azokat a te pulykáidat,
kacsáídat, méheidet és malaczodat: majd annyira, mint azt hogy
téged nem láthattalak. Tudom, tele kebellel elbeszélted volna
azt, mit ilres levelekkel nem lehet elmodaní. Lásd itt egy szép
antithesis: tele kebel ilres levél ! - N0 de, ecsém ! nincs még épen
vége a világnak, - várt leány várat nyer, tűröm-füvel orvo-
soljuk a bajt, nohabár, a nagy lyány szava szerint: könnyü a
fonás, de nehéz a várakozás. Szüreti szünidő itt ugyan lesz, de
nem egy hónapig, mint Patakon, hanem csak két nap -,
legfölebb egy hétig, a meddig t.i. a nagykőrösi hegyeken beszűr-
nek: erre tehát nincs mit számitni. -

Ejnye no! hogy még ellopták ruháitokat! Megállj: adok
egy jó tanácsot: máskor ne köttesd ládádat a kocsi hátuljára,
hanem tétesd inkább a kocsiba, vagy ha odanem fér, s hátul kell
felkötní, vigyázz rá fiam jól, gyakran tekínts vissza, kivált ha
este utazol, így legalább, ha ellopták, hamarabb észreveszed,
ha el nem lopták, azt is észreveszed: szemesnek a világ, vaknak
alamizsna; rem tuam custodi, ne auferant - polonil Köszönd
meg szépen e jó tanácsot, fiam.

Sárga leveleiddel (pedig) semmi bajom: írhatsz - habár
sárga papírosra, minden héten egyszer: én nem fogom felpana-
szolni. A maradék - az utóvilág - kedegh, melly, a mint mond-
ják minden tárgyat más szemüvegen néz, meglehet a te leveleidet
is nem sárgáknak hanem fehéreknek, pirosaknak, vagy zöldek-
nek nézheti.

Szásznét ma láttam, még nincs egészen jól, de már fenn
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jár: Szásznak kutyabaja. Gyöngyösre csak ugyan hítták, de, a
mint hallom, nem fogadta el s ezt a mint hallom jól is tette. Én
először igen örültem e historiának, mert Gyöngyöst jó papság-
nak gondoltam; de így bolond volna, ha roszat roszabbal cserélne
fel. Mentovichék? Jánosi? - mint rendesen, semmi változás.

Hogyan gondoltad azt, hogy dagadt torokkal nekem olly
hosszu levelet irj? Fájós torokkal sokat beszélni nem jó: én
legalább, ha a torkom fájna, neked egy betűt sem írnék: ebből
is kitetszik, mennyivel becsűletesb ember vagy te, mint én -
gondolom és hiszem.

A vacatiót iszonyú henyeségben töltöttem. Sokak és
nagyok voltak vala az én <feltett(?)> szándékím és terveim:
de bizony azokból semmi sem jött teljesedésbe. Ettem, íttaın,
vegetáltam: de egy verset nem csináltam. Virgil ur engem is zak-
lat, hó elején küldi a pénzt, s én még semmit sem küldtem neki.
Nem abnormis állapot-e ez, midőn a szerkesztő fizet s az iró
nem ír? No de majd - majd - majd -

Két hónap (olta>tól fogva nem tudok, nem hallottam
Pestről semmit: nem láttam egy Hölgyfutárt vagy Viszhangot,
nem olvastam egy verset, mi az özönvíz óta dátálódnék! A pesti
cotteriáról azt sem tudom ki? mi? - Lévai nincs ott ; hallom a
Hölgyfutár zászlój át Székely József viszi, illy szavakkal ragad-
ván azt meg egy versében, (mit ugyan én nem olvastam):

,,Ide szegődtem én ehh' a szegény lapho' " Emlékszel-e
még szegény Petőfinek egy kedvencz korcsmafeliratára: Az két
kék bakokho. P

Szilágyi Sándort elküldték volt Pestről, az igaz; most
pedig azzal állt boszut, hogy kecskeméti professorrá lett. Nem
bánta, akármellyík tanszéket adják neki, adták hát a mathesíst;
hanem ezt szeretné valami mással becserélni Kőrösön, vagy akár-
hol. Jelenleg épen Kecskeméten van háztűz látni: visszajövet
lesz hozzá szerencsénk. -

Benkert Mariska Pesten van: Ioo magyar költőt (!) akar
kíállítni németül zoo verssel és Ioo biographiával: remélem téged
is megkeresett. Nekem irt volt egy goromba levelet, a miért
neki utóbbi leveleire válaszolni elmulasztottam; én akkor felel-
tem ; azután irt térden csuszva; arra nem feleltem.

Kerényi meghalt ! Bozzai Pali meghalt ! miért nem halunk
meg mindnyájan !

,,Az boldog, a ki meghal, mint ezek,
,,Ki mélyen nyugszik föld alatt."
Vagy, mint a Barna Péter historiájában (Népdalok I.

I. 381. 1.) bővebben megolvashatod:



„Nem jó föld ez pajtás, nem jó itten lakni,
Mert.. .. . "
A költészet legalább bajosan fog e földben felvirágzani:

a világtörténet ellenkezőt tarıit.
No de bízzuk ezt a sors-íntéző hatalmakra: mi tegyük a

mit tehetünk s ha semmit sem tehetünk, akkor ne tegyünk
semmit. Mégha az irodalom haldoklik is: mi vagyunk a vonagló
tagok, mellyek mozgásuk által némi életre mutatnak: tehát csak
mozogjunk ! Kell, hogy mozogjunk: jól vagy roszul, czélra e
vagy czél nélkül, az most mind egy. -

Eh ! félre az epével ! Hiszen én vidor hangon akartam
irni. Közönség most van, soha sem volt különb. Szász Károly
aláiróí szépecskén szaporodnak (Moore verseire, a mint tudod),
Losonczi László 500 aláirót gyüjthetett ! Kíben van hát a hiba?
Nem a közönségben, annyi való, hanem a költőkben. Miért nem
írnak? Mert nem lelkesűlnek. Miért nem lelkesűlnek fel? ez már
nagyobb kérdés. Kifogytak, kíszáradtak, kíhaltak!

Bezárom levelemet, mert már elláttam, hogy semmiképen
sem bírok kíbontakozní e veszekedett rosz vérből. Jobb órában
többet s jobbat: most édes Mískám az isten áldjon meg

„Téged magadat ís, szerelmes nödet is,
Még, ha ugyan volna, kis csecsemődet is,
Apádat, anyádat, a falamíádat,
Kij áró, bejáró ékonómíádat :

° Kivánjuk szivesen én (meg) s a feleségem,
Laczí, Julcsa, én két apró szép cselédem.
Kivánjuk nem egyszer, hanem száz- meg százszor; -
Most ölel forróan, - többet ír majd mdsszor

igaz barátod
11° Arany János

408.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt, Oct. I-én I852.

Édes Aranybácsi !
Szivemből sajnálom, hogy úgy kíkerültem önt, mikor

éppen előtte vitt el útam. De, a mint úgyan hiszem mondani
sem szükséges, nem én voltam hibás. Csegődre menvén, vadá-
szatra, Kálmán csupán az út jobbsága miatt jött a városon
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keresztül, s mint hogy már is sötét volt, megállásra kérő sza-
vamra azt felelte, hogy sehol sem akar megállani. Hallám hogy
Kálmán még Hétfőn haza jön, s megnyugvék. Jaj ! de Kálmán
lóháton jött haza, s így, nem levén paripám, kíkerültem azt

1” kihez úgy vágytam. Na! de ha még egyszer együtt leszünk,
kipótolom e veszteséget.

További munkásságom jeléül küldök két verset, és ha
habebo elementum, többeket is.

Alig ment el Arany bácsi, Fekete úrral a kis szobába
15 mentünk, s néztünk egymásra. . . hosszú orral. Nem tudom miért,

de engem egy baráttóli megválás, kivált ősszel, akaratlanúl a
halálra emlékeztet, s az elszomorít.

Fekete úréknak holnap kellett volna indulni, de haladt a
terminus, minthogy Béla folyvást gyengélkedik, Domokos

2° pedig nagyon beteg lett. Alkalmasint inláz lesz belőle ha még
nem az. Most mentek doctorért.

Én egészséges vagyok, mint mindig, s maradok mint
mindig,

szerető tanítványa
25 Tisza Domokos

[Címzés :]
Tekintetes Arany jános úrnak, m. irodalom tanarának N. Kőrös

gb. Orosháza
Egy költő elutazásáml

Elrepültél Zengő vándor fecske!
3” Ember itt már hiában keresne;

Puszta, rideg, kicsiny dalos fészked,
Rá szemünk már csak bánattal nézhet.

Gyorsan villan bús fekete szárnyad,
Szívünk nyara ott repűl utánad .

35 Itt jön, itt jön a virág ölő tél. .
Lesz-e tavasz melyben vissza jönnél?

Fel a tetőre ../2

Fel a tetőre, mint a sas merészen!
Jég s hófedettre! Felvágy kebelem,

40 Alant, a zajt már már csak únva nézem
Fent, széles kedvem újra föllelem.

1-2 AJ. kritikáját e versekről ld. IOI. l.

IGO



Alattam, felhő zúg nagy menydörögve,
Felettem tisztán látom az eget
Ledı"flÖk az időt győző kövekre
Kacagva függvén a világ felett.

Alant a bűn. Itt nyílik a menyország,
Félidvezűlve állok a tetőn.
S a földön, hol dúl vétek és gonoszság
Végigtekintek mint egy temetőn.

Beszélek bátran magas fellegekkel,
Az Úrnak arcát látom az egen.
Tüzes ábránddal, forró képzelettel,
Fel a tetőre, felvágy kebelem.

409.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös, Oct. 6. 1852.

Édes Domokos
Nagy örömmel vettem kedves levelét; annál nagyobbal,

mert minden jó elővéleményem dacára, illyhamar nem reméltem.
Ime hát mi megérkeztünk, minden baj nélkül, csütörtökön délre
s igy 48 óra alatt, a mi elég sebes jövet, miután 24-et bizonyosan
pihentünk. Ideérve a kis udvart kerti seprü s laboda növényzet-
tel annyira benőve találtuk, hogy a kaput is csak félórai gyom-
lálás után birtuk kinyitni. Node csakhogy nagyobb szerencsét-
lenség nem történt l

Hazulról nem kedden reggel, hanem kedden délben indul-
tam, s igy még akkor dél előtt is találkozhattunk volna ; egyéb-
iránt hiszen Körös a vasút partján fekszik s nincs távolabb Pest-
hez, mint Pest Kőröshöz: így a másodszori búcsuvételt máskor is
elvégezhetjük.

Van igaza (költőileg) ha jó baráttóli megválás a halálra
emlékezteti: annak eltávozása, kit szerettünk, mindig olyas
ürt hagy a házban, mintha halottat vittek volna ki ; sőt egysze-
rűen a butorok kihordása is felkölti ez eszmét; azért irtózom én a
meszeléstől !

Mind a két verse,1 röviden - szép! Semmi gáncsolni valóm.
Igy, Domokos, for ever!

1 Ld. a verseket a roo. 1.
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Hanem azért, ha gyengébbeket ír is, elküldje ám: legalább
hadd legyen mit gáncsolnom.

Kovácsot, Feketét szívesen üdvözölje nevemben, nem
különben a pap bácsit, kinek malacára még most is fáj a fogam.
hozzáképzelve az ujbort.

A méltóságos urnak ınély tiszteletemet s a grófnénak kéz-
csókomat legyen szíves átnyujtani. Kedves testvéreit üdvözlöın
- szóval az egész házat; nehogy a joka bácsi famosus levelé-
nek utánzásába essem, mindenkit sorra nevezvén.

Isten áldja meg édes Domám! barátja
Arany János.

U.i. Nem találván verseiben semmit, amibe akadékoskodhassam
(szép rövid szót !) meg nem állhatom, hogy egy levelében diszlő
nyelvtani hibát meg ne rójak: ,,Hallám hogy Kálmán még
Hétfőn (miért nagy H?) hazajön s megnyugvék.“ Már kicsoda?
;z_\'ugszz'k: nyugvám, ál, ék. Kicsinység, de éppen efféle tévedése-
ket szok meg az ember legkönnyebben: egyik szüntelen a fülét
vakarja, másik bizonyos szót ismétel gyakran (denique, perse, -
roppant - alkalmasint etc.) harmadik az ik-es igét használja
hibásan s így tovább. -

_Címzés :
Tisza Domokosızzzk szeretettel.
Nagy-Szalonta

Geszten

4-10.

LÉVAY JóZsEFzARANYNAI~;

Mískolcz Oct. I3. I852.
Szeretett barátom Í
Mind hiában várom én a te leveledet. Elutazol, visszaérke-

zel; vakácziózol s ujra diligentziázol; élsz és egyszer meg is halsz
a nélkül, hogy hozzám életedről vagy halálodról csak egy vak
szót is ejtenél. Ez édes jó emberem, egy máknyit sem szép tőled,
de sőt inkább csunya dolog s rettentő módon tudnék rajta mor-
fondirozni, ha te engemet olyan dibdáb gyermeknek tartanál,
kit csak úgy száz mértfölnyiről szeretsz ismerni. Kérlek és kény-
szeıítelek azért a mi urunk Jézus Krisztus nevében, hogy vagy
ide Miskolczra gyere lakni falustól és mindenestől, vagy pedig
szorgalmatosan és illendőképpen rajta légy, hogy tőlem a pennát



és papírost ne kiméljed. Tompa Mihály atyádfia e tekintetben
nagy hűségesen követi a te nyomdokaidat; egy betű nem sok,
annyit sem tudok róla, sem nem ír, sem nem szól, sem nem kürtöl,
sem nem türköl. Ezt neki nem is veszem rossz néven. Én magam
is oly rest vagyok, mint őmaga.

Mióta a katédrában ülök, még csak Oly kedvem szerint
való napokat sem töltöttem, mint mostanában. Gyönyörüséges
szüreti vakáczionk van egészen november első napjáig. Im ezen
napok vannak már az én kedvem szerint. Különben az uj állomás-
sal csak megvagyunk ugy a hogy. Legalább különbözik valamit
az ujdondászat mesterségétől Brrr! Azok az ujdondászok!
azok a borzas haju, megöregedett fiatal pofák! Művészek, poé-
ták és nagy emberek! Undorom, ha rájok gondolok. Pedig
most van ott az élet javában, most! Elfoglalták a Hölgyfutár
egész birodalmat és uralkodnak szörnyűképen való boldogság-
ban. Uj jongatnak, dulakodnak, bogároznak, mint egy harmadfű
borju, mely farkához rug, elkezd loholni s bőg és fosik egyszerre s
ki tudja nem hiszi-e, hogy loholása repülés, hogy bőgése éneklés !
Hallottad-e hirét, ıniképen canonizálták Lisznyait a Hölgyfíu-
tárjban? Rettenetes haragudnál velem te is, ha volna kire és
miért. Az ünnepelt költők már ma csak ugy könnyedén kelnek
tökmagról. ,,Lzˇsznyazˇt annyira respektálta Petôfi, hogy költemé-
nyeít gyakran bocsatá bírálata alá." Petőfi biráltatta magát Lisz-
nyaival! !! Oh minden égnek minden istenségi!! De hagyjuk
el . bolondulj anak meg még jobban; aztán pukkadjanak meg !
szivesen kívánom.

Hát vajjon parókás Toldy Ferencz véleményét olvastad-e
már a Muzeumban, rólad és rólam? Ez is ugyan rakja. Te elho-
mályositád híredet a Nidai czigányokkal s azt csak Toldi
második részével ütheted helyre s ezt ő igen fájlalja; én pedig
figyelemre méltó nyelvképességgel birok s gazdag vagyok költői
gondolatokban; de verseim hidegek s a költészet nálam csak
szokás, nem a szív kifolyása (:hogy' tudja:) azért igen keveset
kell írnom s nehéz formákban stb. Dejszen megveszne ugy az
egész irodalom, ha ő kigyelmétől tanulnánk nyelvet, aesthetikát,
költészetet, melegséget stb. oly hidegen mondom, mint a hogy
Toldi gondolja, hogy semmibe, de még annál is kevesebbe ve-
szem mind azt, s mi eddig költeményimről a nyilvánosság elött
mondva volt. Én tudom mily keveset érek, de azt is tudom hogy
vannak nagy férfiak kik semmit sem érnek.

Nagyobb dolog mind ezen apróságnál, hogy megnyilatko-
zának az ég csatornái s ötödnapja folyvást esik. A szüretnek
félig meddig már is betette az ajtót. Zugolódik az egész világ s
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csúnyán káromolja azt, a ki az időj árást ilyen visszásan dirigálja.
Az igaz, hogy bolondul is megyen az egész. A minap is két szép
fiatal palócz legény lett e rosz directio áldozatja. Felakaszták
őket holmi csekélységért. Tót Lczi volt egyik; 22 esztendős
karcsu legény. Mindenki csudálta benne a nagy resignatiót.
Ezeket mondotta: csak az édes anyámat ne bocsájják nézésemre.
Ha százszor besoroz a német, százszor elszököm ; legalább itthon
halok meg, nem idegen földön stb. Szökött katona volt és egy
kicsinyt rabló. De már nem kinozlak tovább mindenféle bolond-
ságokkal, hanem azon kérlek, hogy irj te nekem még nagyobb
bolondságokat s csokold meg az én meleg köszöntésemmel a te
szerelmesidet miután én vagyok mindnyájatoknak

igen szerető híve
L. Józsi

411.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt. Oct. 14-kán 1852.
Édes Aranybácsi !
Az első levelet hamar megírtam, s a másodikkal sem akar-

tam választ várni, de közbe jövén a Teleky Domokosné családos-
tuli keresztül útazása, még a válaszra sem felelhettem rögtön.

Eddig már hallhatta Arany bácsi azon szomorú esetet,
mely az egész családot s hazát érte, t.i. hogy Zeyk Jósefet, azon
erős férfit, kit ön itt két hónappal ezelőtt látott, négy napi
gyengélkedés után, véletlen guta érte September 24-kén.

A Bethlen fiúk, ámbár az oskolák rég megindultak, foly-
vást itt vannak. Sorba megy rajtuk a kór, Domokos lábbadoz,
most Fekete úr van csehül.

Mi alkalmasint November vége felé fogunk Kovács bácsi-
val Pestre menni. Ha időnk, alkalmunk lesz bizonyosan elme-
gyünk Kőrösre, remélvén hogy akkor egy fertályi gyomlálás
után is bejuthatunk a szépen kizöldült udvarba.

Na! de nem szabad tréfálni, ott növésnek indult a ház
környéke, itt mindinkább pusztúl. Most víjjuk esztendőnkénti
harcunkat rosz ablak, s ajtókkal és a hideg szobákkal. Én és
Lajos talpig náthások vagyunk.

Isten áldja meg ! szerető tanítványa
Tisza Domokos

U.I. Szüretelünk.
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Vágy*
Mért nem vagyok ez ócska rabvilágnak

Szabad láncatlan ifjú üstökösse,
Hogy meg, pályámat a magasba járót

Az ős erő vas törvénye se kösse.

S a roppant égen nap s föld ezredeknek
Egymásba láncolt rab útja felett

A mindenség egymásba forrt hatáıin,
Szabadon járnék mint a képzelet.

Leszállanék majd e kis föld felébe
Csodálna minden, félne a bünös

Caesar ijedne láng tekintetemtől
Lennék szabad, vad ifjú üstökös!

Szép szíttöttim . .2

Szép szülöttim fényes képzemények
Hova lettek? mely vidékre tértek?
Kérdezem a hervadó virágtól
Hulló lombtól, költöző madártól.

Itt maradtam pusztán, megvetetten,
Eső suhog, vad szél zúg megettem,
Lombtalan fát ablakomhoz vágja,
Búsan Összezörög minden ágja

En is megyek 1 -itt csak bánat érne,
Felűlök az ördög szekerére
S találkozunk tán egy szebb vidéken,
Szép szülöttem, fényes képzeményem.

Hymnus3

ozzád az ég s föld roppant Istenéhez,
Rebegve, hozzád száll buzgó imánk

Reményt magyar mert csak te benned érez
Mert még te állasz vég istáp gyanánt,

Óh! nézd ez érted, benned élő népet.
Halaszd el Isten még a gyászos véget

1"* A] kritikáját e versekről ld. 118. l.
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Szabad Israel erős Jehovája
Vagy tégy urakká e jelen hazán

Vagy Mózest adj [,] ki nékünk feltalálja
'-"° Hol nyílik a magyarnak Canaán.

Hova nem hatnak álnok jövevények,
S magában élhet, honja - istenének.

Oh! Izraelnek ádáz fővezére!
Rabláncokon a győző harcikar,

'35 Mord felleg ült a nemzet nyílt egére
Gyáván, börtönben vész el a magyar.

Villámnyilad ott elrohanni látom,
Még sincs igazság sehol a világon!!

Feléd, feléd száll e hon hő imája,
70 _ Te magyaroknak édes Istene!

Oh ! küldj egy pár reménysugárt reája
Derüljön fel már béborult ege.

Nézd nézd ez érted benned élő népet.
Halaszd el Isten még a gyászos véget.

412.

ARANY-LÉVAY _TózsEF:.\'EK
Nagy-Kó'rös Oct I6. 1852

Barátom Iósef !
Méltó pedig a te szemrehányásod melylyel engem dorgálsz,

levélirásbeli nagy tunyaságomért. Menthetném magamat azzal
hogy Augusztus elejétől octóber elejéig nem voltam itthon,

5 hanem otthon, Szalontán, ott pedig, a mint tudod, 40 ınérföldnyi
peripheıiában nincsen posta; mióta hazajöttem pedig nem értem
rá a vacatiótól: azonban félreteszek minden mentséget s röviden
ennyit mondok: resteltem. Bár akartam, ,,de ez a test sokszor
(= mindig) tehetetlen és rest” volt, az Énekes könyv szavai

1” szerint, már pedig test nélkül próbálj hát levelet irni !
Elhiszem, hogy kellemes élet ez a prófessorság! kivált

ha mindig szünnapok volnának. De frater, majd te is megismer-
kedel emıek gyönyörű oldalaival; én nem akarlak elkedvetleni-
teni, világért sem! annál kevésbbé, mert az ujdondászat gyö-

15 nyöreit nem ismerem, s meglehet, hogy denique még is jobb
kenyér a prófessorság, mint a hírharangozás. Hogy pedig te a
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borzas hajú tudósoktól, művészektől s költészektől iszonyodol,
azt meg nem foghatom. Barátom! én nem tudom mit adnék
annyi önhittségért, mint ezen emberkék, némellyikében van.
Ha én arról meg tudnék győződni, hogy a ınit írok, az mind jó,
szép, felséges: nálam termékenyebb író nem lenne a föld kerek-
ségén. De egyik skepsisből a másikba esem: fúrok, faragok,
igazgatok = rontok, bontok, megsemmisitek etc. Persze aztán
sokszor az első talán jobb volt, mint az utolsó: de hiába! nem
tudok magammal megelégedni. Innet az én meddőségern:
Innet hogy már nekem végem!

A mi pedig ezen poéták dicsőségét illeti: ám hadd vigeáljon,
én nem teszek ellene óvást. Mi bukott poéták, már csak hallgas-
sunk. Az idő malma mindent megőröl: őket is, minket is.
De Nagy Ignácznak azon pimaszságát, hogy a Toldi magas
bírálatát kárörömmel után nyomatja, én legalább el nem felej-
tem. Szakítottam volt vele, minden zaj nélkül, mert silány
szerkesztó': most megváltam tőle végkép, mert alávaló ember.
Am tartsa fel Lisznyai, Székely és Sclavonia' ha pedig bukik,
ám bukjék. Nem ő a czél, hanem az irodalom.

Mindazáltal roszúl teszszük mi, hogy míg azok ott min-
dent elkövetnek a közönség félrevezetésére, mi semmit sem
cselekszünk. Dorong nekik és polémia ! Különben ez a becsületes
magyar publicum, melly birkajámborságában annak hisz, kinek
nagyobb szája van, azt találja gondolni, hogy nekiek van igazuk.
Lisznyai nem aljas a szotyogá szottyal: én aljas vagyok a lagy
nzajoránnaval. Az öt őszre elegendő kalappzfszok nem sérti Toldit:
egyéb sérti. Az ískolásnak megadja az illő respectust: a mestert
ledorongolja. A nyakamat teszem pedig rá, hogy nem sűlyedtem
annyit a ,,czigányokban", mint az illető urfi a ,,Kinizsiben“
vagy akármellyík dalában, tárgyhoz képest. No de hiszen majd
eligazodik ez magába !

Avval az esővel pedig soha se dicsekedj' mert itt is esik
ám, mult péntek óta, úgy, hogy jobban sem kell. Ma épen
derűltebb idő van, s annak köszönd hogy válaszolok leveledre:
essőben az apám lelkének se írnék. Tót Laczit sajnálom, de
különb emberrel is (meg)történt már ollyan, mint ővele; téged
pedig ölellek - valamint nőm is köszönt. - Elj boldogul, ha
tudsz, kivánja

55 b [ará] tod Arany
[Címzés :]

Miskólczi tanár Lévai józsef
urnak. llfiskolczon.
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413.

oÁLLJÁNos_ARANvNAK

[Pest, 1852. október 18.]
Tekintetes Úr !
Meg égette már a kása a számat. - botsánatot kérek,

többet senki kedvéért nem avatkozom a házam s környékének
magam pénzéni változtatgatásába, _ egyik volt lakómmal most

5 is perben vagyok - a másik erő hatalommal elvitte [kiolvas-
hatatlan szó] nem is tudom mijét _ kályháját é tűzhelyét é
- és ez az én kályhám szőre lábán elveszett, - így mondhatom
három anyiba kerül a [kilvashatatlan szó] és változtatgatás,
mint a házjövedelme - a maga erszényére méltóztasson

1° kényelme szerint tenni, tsak hogy tisztán és épen méltóztasson
házatskámat hagyni, ne úgy mint a [olvashatatlan szó] orvos úr.
egyéberánt a vas kályhát e napokban megküldöm, nem várok
már senkire. - úıi szivességébe ajánlott tisztelettel maradván
Pest 1852 okt. 18

15 alázatos szolgája
Gáll János

[Címzés Z]
Tekintetes Arany _]ános úrnak,
Nkőrösi Tanítónak megkíilömböztetett
tisztelettel.

N. Kőrösön

414.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt. Oct. 22-kén I852.

Édes Aranybácsi !
A Bethlen fiúk épen tegnap mentek el, reggel, és velök a

zaj és lárma. Elmondhatjuk mi is a költővel „Európa csendes,
újra csendes". Időm egyébiránt hamar fog mulni, minthogy

5 hétfőn Kágyára megyünk szüretelni, onnan hazajőve, csakha-
mar úgy hiszem November tizenegyedikén, felmegyek Kovács-
bácsival Pestre, hova talán anyám és Lajos egy pár napra fel-
kisérend. Anyám Zsófinénit akarja meglátni ki mostanában jön
haza Ostendéből, és kivel különben nem találkozhatnék, nem

10 akarván apám az idén fennt telelni.
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Ebből láthatja Aranybácsi minden terveinket, törekvésein-
ket, határzatainkat. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy mi,
még ha a terminus halasztatik is, a jövő hónapban Pesten
leszünk.

15 Küldök most is három verset, az egyik megint az ötös
népies alakban van írva. Ez talán már hatodik, de nem is írok
egy darabig azon alakban többet.

Mindezeknek utána áldja meg az Isten !

szerető tanítványa
20 Tısza Domokos.

Vele, Érte, Tőlel

Vele megyen boldogságom,
Eszem, szívem, mindenem,

Ifjú kedvem, Vígasságom
25 S minden tiszta érzetem.

Érte vernek e kebelnek
Szíve s minden ereim.

S óhajtásim érte kelnek,
Érte élem perceim

~`*° Tőle édes vigaszaim
Tőle jön üdvösségem.

Tüzes édes gondolatim,
Eltet adó reményem.

.S`zfz1ireten2

“5 Hu[!]zd rá cigány a keserves voltát!
Húzd rá, húzd rá azt a tiltott nótát,
Húzd rá búsan, repedjen a lelkeın!
Még a bánat is táncoljon bennem.

Magyar lélek hő kifakadása
45 Hegedűszó, rézkürt harsogása!

Tán még szebb lett a miólta tiltják . . .
Húzd rá czigány a keserves voltát!

1** AJ. kritikáját e versekről ld. 118 119. l.
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Életjbkílosogbhíaí'

Nem kell nékem hír, dicsősség,
Éles kard, s calamus,

Pennás fül, vagy tollas süveg
Hej ! jobb annál a must.

Mehet Cante, Fichte,
Ebszülte németje !

Egyél igyál, ez a gyomrom hitje.

Mit nyert anyi sok hadvezér
Roppant sáska hadja?

Térdit csiklandó spádéja
Pyramis kalapja?

Csatázom a borral,
Kancsóval csuporral,

S haza megyek érdemjeles orral.

Anyokom ha otthon lármáz
Hallgasst iszok rája;

Főkötője, cipellője
Indúl a korcsmába.

Van akkor jajgatás,
Kérés, ıimánkodás

Asszonyt törni ez a legjobb fogás.

Nem kapálom én a szőlőt!
Terem a zsidónál,

Már kiforrva, és kancsóban
Ott az asztalon áll

Rajta hát bor fia!
Az edényt kiigya

Nekem ez legjobb philosóphia.

415.

TOMPA M1HÁLY_ARANvNAK

Éd b It I Hanva nov. 1. 1852.
es ara om

Meggondolván: hogy October 1. kelt leveledre, egy hónap
elteltével válaszolni is lehetne tán már: ezennel tollat fogok és

=* AJ. ızrıtiızájzn e ven-.zõı ld. 119. 1.



irok a mit irhatok. Legelőször is elveszett ruháink iránti részvé-
tedet kell megköszönnöm, s azon szép és jó tanácsot mellyet
adsz: hogy t. i. nézzen hátra az ember, ha a szekéren ülvén hátúl
valamije van. Igen kérlek még édes barátom kiegészítésül azt is
tudasd velünk: mikép kell hátra nézni akkor, ha az ember törté-
netesen nem ül a szekéren, hanem 4 mérföldnyire van attól?

Könnyen beszélsz te drága barátom! mióta azon szeren-
cséhez jutottál hogy L. Józsi téged a maga könyvének az elején
a maga barátságával megajándekozott ; ollyan formán lévén az az
ajánlás stylizálva, mintha ő adná neked e nagy szerencsét.
Megvallom: e pillanattól irígy kezdek rád lenni.

És nem csak szerencsés, de valóságos boldog ember is
vagy te barátom ! ki nekem három egész lapot képes vagy írni,
a nélkül hogy, _ csak valld meg magad is - valóban irnál
(nekem, valamit. Én nem tudok illyen mesterséget. Még egy
lap sincs tele már kifogytam. Node mindegy! Csak mi írjunk
egymásnak, akár van abban valami, akár nincs, ha hasonlatosok
leszünk is Havyhoz, kiről egykor meg vala írva hogy hang nél-
kül énekel, csak írjunk! van abban még is valami, ha semmi
sincs is benne, a mi igen jól esik.

Szilágyi Virgil ma nekem Io pengőt kűldött, hogy én meg
neki verset kűldj ek ; a pénzt minden bizonnyal elkőltöm, s elébb,
mint egy vakaıitást tennék neki ; igen sok példa volt már: hogy
megírt és kinyomott versért nem fizetett meg a szerkesztő;
hadd legyen arra is példa, hogy a kifizetett vers, meg nem iratik.

Szegény Sándor! [,,]Az két kék bakokho !["] mennyit
nem röhögtünk (majd röfögtünköt írtam) ezen a szamárságon
valaha! Midőn még Arany Jánosnak híre hamva sem volt a
világon, de persze hogy a bánya nem nyilt még meg csupán,
az arany már meg volt.

Remélem: nem fogod eltagadni: hogy nem régen engem
tetemesen megloptál, mondván a te kábatod.hoz[ !]: [,,]Télen
nyáron["] sat; azt is tudod, ámbár nem igen forgatod az íráso-
kat, hogy szemért szemet fogért fogat; versért verset, - szegény
Kerényi és Bozzai halaláról emlekezvén leveledben azt mondod:
miért nem halunk már meg mindnyájan! ezt a sort én ellopom,
szükségem van rá, s ezzel quittek leszünk. Egyszer Petőfivel
ettünk a korcsmában, belép egy harmadik, ki vidékről jött;
P[etőfi] rákiált: mikor jöttél örömömre P s én rögtön folytattam;
mikor mégy el győtrelmernre.P s e második sort P.[etőfi] erővel
elakarta tőlem még a hely szinén venni; aztán kérte kölcsön,
de én egy messzely bomál alább nem akartam adni; végre
meglett az alku félmesszely borért s egy törött oldalu szivarért !
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Istenem! hogy' elmulnak az idők! A mult ollyan mint a hegy,
ha kopár és sziklás is, midőn messze van hátunk megett, szép
kék színben tünik fel! Szegény Kerényi! jó fiú volt; mennyit

5° bohoskodtunk azon az Eperjesen egykor, s most - már kettő
sírban van a czimboraságból s én következem! Szeressük egy-
mást fiú! kik egymás szeretetére méltók s hivatva vagyunk,
mert az élet igen bizonytalan és rövid! -

Sajnálom Székely Jóskát, ha a Hölgyfutár' korpája közé
55 elegyedett. - Benkert is izent Szilágyi által, de én nem adok

neki semmit.
Szász Károlynak mond[d] meg: 31 aláiró van a 3 iven,

ehez küldött Szemere 4-et = 35. Szemere ezzel az anecdotával
küldi: egy borbély a szappanra köpvén úgy dörgölte az ur

50 arczához ; mással is igy bánsz? kérdi az ur? nem ! felele a borbély
másnak egyenesen az arczára köpök ugy dörgölöm a szappant
hozzá. - Én pedig ezt irom Szász Károlynak: Hova a fenébe
tette azt a paptant, melly a Bataé volt, s mellyet én neki tanúlni
átadtam s mellyet azóta nem tudok előteremteni?

55 Azon felette csudálkozom hogy Losonczy 500 aláirót
teremtett; Levaynak nem volt ennyi. Hát a Hölgyfutár hogy'
fut? én akkor irván Nagy Ignácnak hogy nem kell a lap, nem is
küldi azóta s jól teszi. A költészet felvirúlásával [így !] én sem
ábrándozom, nem csak hogy nem halad, de iszonyúan esik visz-

7° sza ; nem egyesek haladását vonom kétségbe, de az egészét.
Irhatnék még neked sokat k-ai [kassai] eletemről de

minek? elég az hozzá: hogy kézirataim oda vesztek már most
irj ak megint, ~ nem biz én a Herko paternek sem. Elég volt
ennyi áldozat! Hanem már most isten áldjon meg benneteket

75 barátim. Köszöntsd a fiúkat, - családodat pedig csókold értem
s feleségedért! [= feleségemért !] Mindnyajunkat az isten
áldjon meg!

btod Miska

416.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt, Nov. 3-án 1852.
Édes Aranybácsi !
Haza értünk tegnapelőtt Kágyáról, s én megvallom már

előre örűltem, hogy egy Kőrösi levél bizonyosan várni fog.
De bizony megcsalódtam. Egyébiránt mindennap csalódik az
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ember, tehát ez nem nagy dolog, s írok is én addig folyvást míg
gondolatom és tintám ki nem fogy. Tintánk ugyan fogytán van
de Kovács bácsi majd csinál ujjat, a mi pedig a gondolatot illeti
azt ugyan Kovács bácsi nem csinálhat számomra, de talán fo-
gunk még valahol.

Már csakhamar Pestre kellene nekünk menni, Isten tudja,
mikor lesz az, de ebben a hónapban mindenesetre felszándéko-
zunk. Derünk is van, fagyunk, szelünk, náthánk is, így tehát
semmi sem hibázik az őszi boldogságból.

Isten áldja meg!

Biharnáll

Itt élt a nép, itt állt a vár
Most minden puszta rom,

A büszke fal ledőle már
S lett gyáva porhalom.

Kéj s kény közt itten éle ő
A harcos Mén-maróth,

Várát megvítta az idő,
Az hant lett, ~ ő halott.

Megvítták hős magyar karok,
A zúgó szélveszek

De jaj! elmúlván századok
A győző győzetett.

Egy ezred év után megint
Gyászolhatsz óh Bihar !

A kor siet, a végzet int
Uj nép, dúl új vihar

S a_ gyáva nép, s a hősi né
Össze temetkezett,

Az őshazán új nemzedék
A győző győzetett

1 AJ. kritikáját e versről ld. 119. l.
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szerető tanítványa
Tisza Domokos

P
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Fejem felett . .2

Fejem felett fehér felhő
*° Keletre száll, nyúgotról jő

Lelkem is száll felhő után,
Arra lakik az én rózsám

Fejem felett sötét felhő,
Nyúgotra száll keletről jő

45 Lelkem is száll felhő után
Mert meghala az én rózsám.

[Címzés:]
Tekintetes Arany jános úrnak m. irodalom tanárának p.
Orosháza

N. Kőrős

417.

ARANY-ERCSEY SÁNDORNAK

[Elveszett]
[Nagykőrös, 1852. nov. 19. kb.]

418.

ERQSEY sÁNDoR_ARA.\`vNAK

Szalonta, nov. 19. 1852.
Kedves bátyám !
Miután látom s illetőleg látjuk azt: hogy a kőrösiektől

hiában várjuk a levelet, mert ők elfelejtkeztek rólunk - holott
nekiek egy nagy város végetlen változásaiból inkább lehetne

5 irniok, mint nekünk ebből a veszedelmesen egy állapotú Sza-
lontából: - tehát megszólalok, vagyis firkálok valamit. És pedig
- minthogy éppen nincs mit írnom miről irhatnék érdekeseb-
ben vagyis érdeklőbben, mint a dominium és pénztár állapotáról.
Lássuk hát ezeket egyenként:

1" Primo: A ház valahára be van födve, ha nem is olly

2 AJ. kritikáját e versről ld. 119. 1.
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ékesen, mint a hogy már nem is érdemelte, de legalább jól és
annyira, hogy a téli esők és havak nem rontják a falát; - mert
arra nézve még nem volt szükséges befödni, hogy valakinek a
nyaka közé ne essék benne az eső, mivel az még maig is, mióta
t. i. Gyula eljött belőle, lakatlanul áll. Az új gyógyszerész ugyan
már maga eljött, de családja még majd csak tavasszal jöend el,
s ő maga is, mihelyt itten dolgait rendbe hozta, ismét megyen
vissza Bazinba, s csak januaıius elején fog végkép Szalontára
jőni. - Mondja az öreg Herr és Mezey, hogy midőn megérke-
zett és látta leendő quartélyát, mennyire sajnálta, hogy előre
nem tudta, hogy - mint mondá - épittethetett volna reá.
Ezen ohajtás azonban alkalmasint még jobban megerősödött
benne, mióta Fomét Károlyt és az ő szeretetre méltó családját
kiismerte bővebben; kikkel most ideiglenesen kénytelen lermi;
- a napokban voltak nálam Fornettel együtt, s itt is összevesz-
tek; és én csak simuláltam a dolgot, mintha nem is tudnám,
hogy neki a hely, - mellynél alkalmasabbat, ha építtet, Sza-
lontán sem talál, - nagyon tetszik. - A hidat pedig, a szalontai
mester embereknek, az ő kimondhatlan akasztófáravalóságuk
miatt, maig sem csináltathatám meg, hanem a mi halad, nem
marad; majd rendbe hozunk mindent.

Secnndo. Az itt hagyott Ioo pengő forint még most is
meg van, s nem változott földdé, sem pedig ki nem adtam; mióta
bátyámék elmentek, háromszor volt föld árverés, s mindannyi-
szor jelen is voltam, de a mennyire a Kenyeres-féle tőzsérek,
mostanában fölverték a föld árát, azt becsűletes ember, ki nem
állja. A közelebbi licitatión is Kenyeres 410 forintért vett 10,
vékás nem igen jó földet. - Mostanában, e hónap 26án, lesz
még egy licitatio, s ha akkor sem vehetek földet, kiadom a Ioo.
suhogó forintot. -

Tertio. A buzával mit teendők leszünk? - Midőn elmentek
bátyámék sem szóltak erről egyet is. Jó lesz hát, ha kűldendő
levelökben-erről is írnak bátyámék valamit.

Quarto. A fáskert jó állapotban van. - Most már, a levél-
irás természete szerint újságokat kellene írnom, de nincs semmi
egyéb, mint hogy: a geszti pap háza fölépűlt; a Lovasi háza
fölépűlt s a Madas háza is felépűlt; - Tichy helyett (: kiről ha
nem tudnák hogy Szalontáról, a Rozvány falómia elűzte, tehát
megírom, hogy ő elzűlött :) két új görög jött; - Rozvány András
miután a falómiával ismételve és most már Ioooikszer, érzéke-
nyen összeveszett - házasodni készül; - Kenyeresnek pedig
maig sem nőtt meg haja - hanem annyival gyakrabban meg nő
a feleségének a h[as]a. -

8-ıı IIS



A mi minket illet: nincs sem[mi] bajunk. Én a császári
55 hivatalocskát letettem, s meglehet hogy majd ugy kipactázom

5

10

15

20

25

II

magam, mint az a valami, a mi a hóból kiszokott maradni.
Csókolj uk mindnyájokat.

Sándor

419.

TISZA DOMOKOS_ARANYNAK

Pest, Nov. 21-kén 1852.
Édes Aranybácsi !
Valóban igen nagy aggodalmakban vagyok egészsége

felett, már Octóber Õkától fogva nem kapván egy sort sem.
De vígasztalom magamat, hogy előbb ugyan ázsiai származá-
su.nk, utóbb pedig az volt hallgatásának oka, hogy hollétünk
bizonytalan volt.

Mi tegnapelőtt estve értünk fel, egészségben, s oly jó
kedvvel, a milyet csak azon újabb és nagyobb családi csapás
eleven emléke megengedett.

Mi vagyunk hát, a szűkebb családi körben, az egyetlen
család mely még régi épségében fennáll ! Valóban súlyos memen-
to mori-k jártak körűlünk! Mintha mindegyik kidőlt rokon
intés lett volna a még forróbb hűbb szeretetre. Mi az élet?
buborék, futó csillag, törékeny pohár.

A pohárról, hogy vígabb dologra menjünk át, eszembe jut
a pap bácsi disznótora, s az, hogy hányszor jutott Aranybácsi
eszünkbe.

Bizony mi is csak egy torban vehettünk részt, oh! ádáz
sors!

Áldja meg az isten! és segítse a minél előbbi levél írásra!

szerető tanítványa
Tisza Domokos

Te adtad, te vedd el .1

Hozzád, hozzád szálljon ez utólsó ének! . .
A sors keresztfáján, lelkem, végihlettel,
Mint az Üdvözítő atyja, s istenének,
Igy kiált tenéked, te adtad, te vedd el!

1 AJ. kritikáját ld. e versről 119. 1.
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Te adtad az érzést az ifjú keblébe
Te gerjesztél szikrát, s íme lángra kapott,
A vész csak szította, mindenem elége
S vad szelek szétdúlják most a zsarátnokot

Te adtad az eszmét, dal szállt ajkaimra
Lassú, szép, édes dal, te hozzád, tenéked,
De jött a bősz vihar, lelkem el nem bírta
A lantot, húrt, szálló dalt, mindent szélyjel tépett.

De te adtál kint is; be nem gyógyítottad
A sebet, a melyet vágtál szép szemeddel
Most végsőt zeng lelkem, s elveszve miattad
Igy kiált te néked, te adtad, te vedd el.

40 U.I. zavartak, azért ily rosz az írás.
T D

[cimzëszj
Tekintetes Arany jdnos úrnak
m. irodalom tanárának

N. Kőrös

420.

ARANY - TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös, nov. 22. 1852.

Kedves Domokos !
Ugy látom, türelméböl kifogyva, már a kék tintához folya-

modott, traditióból tudván, hogy én, az e színű tintával írt
levélre rögtön szoktam válaszolni. Tréfán kívűl, nem volt szép
tőlem illy sokáig hallgatni: de ha ehnondom, hogy eleinte res-
teltem, később a ház rám akarván szakadni, s egy része már való-
sággal le is rogyván, költözködnöm kelle más szállásra, felét a
hanyagsági vádnak rosz hangúlatomrz. fogja áttenni, mellyben
a levélírás sehogy sem esett kezemre. Visszatartott, pro super-
abundanti, még az is, mert nen tudtam ha vajjon Gesztre
vagy Pesztre [!] utasítsam-e válaszomat. No de már most
minden rendbe fog jőni!

Verseiről egyetemben s egyenkint minden jót s dicséretest
mondhatok; a haladásnak ké"ségtelen nyomai mindeniken
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szembetűnők, s ez ugy hiszem, részére elég is lenne bírálatnak,
ha én, pedant szokásom szerint, némi apróságokban fenn nem
akadnék. Lássuk tehát őket egyenként.

Oct. 14-ki levelében:

Vágy. 1
Egészben jó. ,,Ócska rabvilág": vagy ócska vagy rab; mert
mint ócskát, bútornak ruhának képzeljük s bajos egyszersmind
rabnak is gondolni. A meg - és kősse igen messze szakadtak
egymástól: ugyanazon sor elején a meg jobban állna. Caesar
ij edne = rettegne. Gyengébb a mérték, de erősebb a kifejezés s a
hangzat. - Szép vers különben. Még egyet: felébe: írja főlébe,
mert így nem kétértelmű a szó.

Szép sziilŐttim.2
Igen szép szülött! - ágja: nem szükség; így erőltetett, pedig
ága szinte jó rím a vágja szóra. ,,Felűlök az ördög szekerére":
humorosb színezetű versben jól állna, itt egy kissé elüt az egész-
től s annak epedő érzelméhez némileg nevetséges.

Hymniis5
A költői dictio, ugy, mint hymnusban kell, jól van találva.
Roppant az Istenhez nem igen jó epítheton: valami vulgare
van a szóban s inkább anyagi vagy testi, mint szellemi nagyság
eszméjét költi fel. - ,,E jelen hazán" a jelen henye (otiosus)
epítheton, azaz: miután e hazán szintúgy kifejezi az eszmét,
ő szükségtelen; a min ugy lehet segiteni, ha verssor így végződik:
e kazán s elébe még valami odaillő s nem felesleges szó jön,
például : minket. „Ádáz fővezér"-ben az ádáz epithetonnal ismét
nem vagyok megelégedve: ádáz, a ki pusztít rombol, irgalom
nélkül s gyakran Oktalanal is mint a vandalok. Az istenhez e
fogalmat kötni lealázó. Iııkább: „Oh Izraël hatalmas fővezére"
Ezen versbokornak két végsora igen költői a fordulatban;
valamint feljebb a Mózestől vett hasonlat vagy metaphora is.
Az egész minden dicséretet érdemel.

Oct. 22-ki leveléből.

Vez, °, érte, tőle.4
Csinos alak: nem épen a versek külsejét, hanem a szerkezetét
értem, melly címével kedvesen játszik. Hanem az első és harma-

1'5 Ld. e kötetben ro5-rof 109. 1.
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dik versbokorban némi hanyatlás van, azaz: lefelé megy a foko-
zat; mert a tiszta érzelem kevesebb, mint: ,,eszem, szivem, min-
denem" és életadó reményem kevesebb, mint üdvösségem. Ezen,
megfordítás által, könnyen lehet segiteni, s a legerősbet mindig
a végsorra hagyni; ugy jobban hat az.

Szüreten.5
A maga nemében ollyan, a nıillyennek lemiie kell. Talán az első
versbokorban a négy húzd rá közűl egyet el lehetne engedni?
A második versbokor két első sorát én megcserélném egymással.

Életphilosophia. 5
Jól menne az egész, de némelly szó itt-ott nehézkessé teszi. -
Cante nincs, az = Kant. Ebszülte, magyarosb: ebanyja. Hitje,
ezt így nem ragozzuk s az effélékben a fül legkényesebb, leg-
jobban megkívánja a könnyűséget s népies, körmönfont ma-
gyarságot. Érdemjeles orr -igen jó!! Iszok (:ik, ol, om:) =
Indnl, lassu: repiill- Bor fia: ismét keleties, külföldies, szóval
nem népies: inkább biblies.

Nov. 3-ki leveléből.

Biharnál. 7
Szélveszek - győzetett: kissé tótos rím. Kivált illy alaktiszta
versben kirí. A vers szép.

Fejem felettfi
Csekély jelentőségű vers; népdali alakja legtöbbet ér. Meghala
az én rózsám: a két a - a hiatust okoz: az illyet mindig kerűlje.
Meghala: mult időben jobb volna. De azért ki ne hagyja tisztá-
zott gyüjteményéből, mert csak a többihez aránylag mondom
gyengébbnek: tavaly még kielégített volna.

Nov. 21.-én kelt leveléből.

Te adtad, te vedd el . . .°
Gyönyörű dal! ennyi mindaz amit rámondhatok. Nem tudom
mennyire írta érzésből: de az érzés e versben valódi, a nyelv
költői, a technika hibátlan. Okozzon, szerezzen nekem több illy
örömet, édes Domokos! -- Még egy kevés türelem! s meg
fogunk jelenni ott ahol illik .

Szerető barátja
Arany János

5*” Ld. e kötetben 109-110., 113-114., 116-117. l.
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421.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Pest, Nov 27-kén 1852.

Édes Aranybácsi !
Igen megörűltem a kék tinta, nem váratlan, hanem több

mint öt hétig várt, hatásának. Csak elébb tudtam volna e bűvös
recipét! (rosz szórendezés !)

Mikor Szőnyi bácsitól, ebédről, hazajöttem, hát egy levél
nyújtódzik az iróasztalomon. Én is mindjárt megismertem, s úgy
a földhöz csaptam, de úgy! gondolván magamban, csak most
jönne előmbe a kiírt, csak most, be . . be megölelném !

Romlásnak indult háza igen megdöbbentett, s szinte meg-
örültem, hogy elhagytam Gesztet, hol a tető kivált szinte
romladozott. Most az igaz, három veresorrú ács dolgozik rajta.

Kérem Arany bácsit, tudósítson Szász Károly fordít-
mányáról, hol jön ki, és mikor? Én tőlem ugyan már kij öhetett
volna, mert ez órában jutott csak eszembe.

Én most kis könyvtáramat derék három darabbal sza-
porítottam, t. i. Byron munkái, egy kötetben, Murray kiadás,
édesapám ajándéka, azontúl Hafiz, persze németűl, Daumertől
fordítva, végre mutatványok a spanyol irodalomból, németűl
szinte, Geibel és Heysetől fordítva. A spanyolt kötni küldtem,
tehát róla még nem ítélhetek, de Hafizt majd egészen elolvastam,
de többet vártam tőle. Egyébiránt ennek a szegletes fordítás
az oka, mert eszme, kép volna benne elég.

Aldja meg az isten !
maradok

szerető tanítványa
Tisza Domokos.

Édes áloml

Édes álom, csendes álom,
Szállj csak erre, szállj szememre

Hozz szívembe nyúgodalmat
Fıis szellőt hevült fejemre.

Lepj meg itt a tölgy tövénél
Hol levél hull, patak morog

1 AJ. kritikáját ld. e versről 132. 1.
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S a kis őz a patak parton
Megújúl és elandalog.

De ne jöjj mint [véres] vitéz
Adáz kardod jól kifenve .

Szegény vérzett édes hazám ! .
Majd te jútnál az eszembe.

És ne jöjj mint törpe ördög
Undok arccal, torz sereggel

Nem lesz akkor nyúgodalmam,
Édes álmom majd vered fel

Jöjj mint gyöngéd égi lányka
Hogy fejem kebledre hajtsam,

S percén a felébredésnek
Kínos éltem elsohajtsam!

A költő hazája*

Hol van a költő hazája?
Ő[t] e rút por nem nevelte

Ihlett lelke tűz danája,
Kút fejét más égben lelte -

Ott? hol a meny boltozatja,
Forgó nap s föld ezredének
Roppant táncán, Istenének
Végtelenségét mutatja. I
A hol tűz arcát az Urnak
Zsámolyánál színre látja
És az angyalokkal együtt
Nagy felségét kikiáltja?

Vagy tán ott a mély pokolban?
Hol a sok bűn bünhödését
Erős kézzel festisorban,
És a vétkes szenvedését
Elkiáltj a itt a földön,
S riadván hangzó torokkal
Tudatja a gonoszokkal
Nincs itt vége ! lesz még kölcsön !?

5 AJ kritikáját ld. e versről 132-133. 1.
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Vagy még is itt menny s pokol közt
E porföldön volna honja
Hol a szörnyű rengetegben
Sötét éltét elborongja?

S szüleményit lánglelkének
Elküldi villámmal, sassal,
S érzelmét zajló keblének
Közli a rideg havassal.

Vagy virágos hegyoldalban
Alvó lányka szűz szívében?
Vagy pusztító viadalban
A bajnoknak láng szemében?
,,Szóljátok menny föld és pokol
Hogy a költő „merre honol" ! !
S íme menny föld és pokolból
Ördög, ember, angyaloktól

Válaszúl így menydörög,
Mindig jobban, hangosabban,:
,,Az ő honja mindenütt van"

422.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK

Nagy-Kőrös, dec. I. 1852.

Édes barátom !
Meggondolván hogy november 1. kelt leveledre, egy hónap

elteltével válaszolni is lehetne tán már: ezennel tollat fogok
és írok, a mit írhatok. Legelőször is tudatom veled, hogy rózsa-
szin leveledet kaptam fris egészségben: az az, mind a levél,
mind én, egészségesek voltunk, az piros én sárga szinünkkel.
Másodszor értésedre adom, hogy e hó folytában elköltöztem,
de nem Nagy-Kőrösről, hanem csak régi szállásomról, mellynek
egy része leomlott, más része, erős egészséges kinézése daczára,
leomlással fenyegetett; ugy hogy, ha már most Kőrösre jösz
(a mit, remélem, valamikor csak megteszesz) hiába zörgeted a
kőfalak kapuját, nem találod ott a te berátodat[ !], isten kegyel-
méből Jánost. Harmadszor közlöm veled a világszerű eseményt,
hogy épen az imént vágtam le Don Ceasar de Bazan-féle spanyol
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szakállomat, és csippentém rövidebbre baj uszomat, megelőzendő
a parancsot, melly, a mint hallom, már Kecskeméten várakozik
expeditiora. Hores-moresch markófűles, barátom ! - Negyedszer
újságolok vele, hogy Vahot I. Thaliája megjelent, érdekes tar-
talommal. Te még nehezen láttad, de (a prózai része) megérdemli
hogy megtekintsd. Különösen érdekes benne a magyar játékszin
története, szerkesztőtől, az öreg Balog színész visszaemlékezései
s Bulyovszkiné ügyesen irt novellája. A versek, - nem véve ki
a magamét s Petőfi sirvirágait sem - keveset érnek; legjobban
dicsérik a Lisznyai (Jávor-Örs) Balassa_Bálint-ját, de e dicsére-
tet az csak részszerint érdemlí meg. - Otödször Losonczy László
verseit maga a költő praesentálta nekem, azon kérelemmel,
hogy bíráljam meg, - a mit tenni nem fogok. Van köztük
hozzám s Petőfihez egy-egy, P vel nagyon komáz, ugy látszik,
jó barátja volt valaha; a hozzám irott, prózaiságban vetekszik
a Sz. Józsiéval, mig stupiditásban ezt felülmulja. Nehány darab
azonban, kivált a vig nemben, s társalgási modorban jól süke-
rült. - Hatodszor a Szikszói Enyhlapok, számára is kell valamit
küldenem, mert még nem küldtem semmit. Terra incognitán
akarok járni; bezzeg, ha megint eltévedek! - Item, Szász Károly
alig corrigált még két félívet a Moore-j ából, olly sebesen nyomják
a gőz-sajtón. Ma délben, mikor elváltunk, ő is épen a borbély-
műhelybe ment, hogy szakállát, s mint pap, baj uszát levétesse,
a mi pedig nehezen rendítné meg Europa egyensulyát, mert
igen kicsiny. 'O ,uv19oç ônloí: hogy te is, édes Miskám, fogjad
a beretvát s nyesd le nyirett bajnszodat! Item: Mentovich,
iderekesztve küld neked levelet, mit, ha iderekesztve nem talál-
nál, tulajdonítsd annak hogy hozzám küldeni elfeledte. Item:
borzasztó drágaság van, absurdum kijőni fizetésünkből. Item,
a geszti kis poéta, igen szépen halad, örömemre; nem is állhatom
meg, hogy közelebbi versét ide ne írjam:
[Te adtad, te vedd el című vers szövegét ld. e kötet 116 - 1 17.1.-oı1.]

Én ebben a dictiót egészen költőinek, az érzést melegnek
találom; hogy metaphorákkal, s képekkel nincs elhalmozva,
mint most divat, az semmit sem tesz. 15 éves gyermektől min-
denesetre elég: meglehet a remény csal, de én ily kezdet után
merek remélni.

Hogy éltek, hogy vagytok, édes Miskám? írj már egyszer,
hosszan, körülményesen, magatokról, napi foglalatosságtokról
&c. Mit csinál az én kedves kis komámasszony? köt-e? varr-e?
mit olvas? mivel töltitek a hosszú estéket? - Olettél-e már
koránczot (: vadonat-új szó; most iszkábáltam e helyett: korai
malacz = Frischling)? ~ Van-e uj borod, mellytől bicska
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nyilik az ember zsebében, de melly, kandaló előtt, uj kolbászra,
olly kimondhatlanúl jól esik? Hej, Miska, ha mi egy faluban
laknánk! Miért is nem lehet nekünk egy faluban élnünk?
Miért is nem? Mi vagyunk itt elegen, mégis kevesen vagyunk,
ritkán látjuk egymást, akkor is zsenirozzuk magunkat. Ránk
ragadt a kőrösi tempo, hol nem illik nevetni vagy vígabban
lemıi egyszer, mint máskor? Én legalább napról napra közön-
bös(ebb)eknek találom az embereket irántam. - Eljárok a
casinóba, s olvasom a Hölgyfutárt. Fizetek e mulatságért, egy
évre 2o vforintot. Ad vocem Hf ! ez, hogy előfizetőket csődítsen,
nem azt kürtöli, kik fognak dolgozótársai lenni a jövő évben,
hanem, kik írtak lapjába a jelenben s így T. A. Sz. M. stb. neve is
ott figuránskodik. Hej ! pedig azon turpissága után, miszerint
az Uj Magyar Muzeumnak hármunk felől hozott birálatát, nagy
kárörömmel utánnyomatta, alig lehet reménye, hogy mi többé
valamit adjunk lapjába; noha meg kell vallani, hogy bodzfa
poétái nagyobb részén már kiadott, s egész számai vannak egyet-
len vers nélkűl.

A mi illeti mostani lakásomat: illő, hogy azt képzeleted
tábláj ára lepingáljad. All ez három szép urias déli, jó nagy szo-
bából. A belső =zöld szoba, tartalmazza tisztességesb butorain-
kat, ez az, mellyben a fehérmegyei poétái elfogadom. A középső
háló és éttereműl szolgál, (lila) sárga színre van festve, <ajtója)
ajtói, kettős szárnyakkal, a más két szobába, s a konyhába
nyílnak, melly tornáczból van ugyan rögtönözve, de azért elég
kényelmes, bezárható hosszú galeriát képez, hol Raphael és
Ticián festvényei helyett, casserolok, lábasok, fedők és vágó
deszkák ékes rendben függenek. A harmadik, szélről, lilaszinű,
s az én dolgozó szobámúl szolgál, benne mahagoni fából készült
iróasztalom, mit jól ismersz, és könyvpolczom, mit valarnelly
éléskamrából vetettek ki. - E szobának külön kijárása van,
egy másik tornáczra, melly a megkonyhásodottal egybefügg
s tőle ajtó által választatik el. Itt van a feljárás (:Hac iter est
superis supremi ad tecta Tonantis) a padlásra, s itt van a lej árás
(: Durch mich geht es ein zum wehevollem Schlund" mint a pokol
kapuja mondja a német Danténál) az árnyékszékre; a közben
eső tér fakamrául s egy nagy mángorló helyéül használtatik.
Ha még hozzáképzeled, hogy a konyhaajtó bezárásával az egész
peripheria, szobák, padlás egész a félrevalóhelyig be vannak
zárva: úgy képed ki van egészítve. Azonban itt is van két nagy
alkahnatlanság, egy az, hogy csak tavaszig tart a mulatság,
más az, hogy a tulajdonos semmi fizetést nem akar elfogadni,
miből némellyek azt jósolják, hogy ha megún bennünket, tél
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középen is kihány, a mit én, persze, nem hiszek. Sajátságos em-
ber, az igaz, de jószívű és, a mi Kőrösön ritka madár, genero-
sus.

Családom, velem együtt, egészséges; a gyermekek iskolába
járnak. Nőm a napokban éles rheumát kapott vállába, de Jánosi,
villanyozás által, rögtön kigyógyította. Ót percz, és minden
fájdalomnak vége. Vajha a kebel fájdalmát is így lehetne meg-
szűntetni villany által! egy ügyes villanyzó szép keresetre te-
hetne szert. De ki electrizál fel bennünket apathiánkból s lethar-
giánkbol ! Én szinte veszem észre hogy napról napra stupidusabb
leszek; néha csak bámúlok mint a juh, a nélkül hogy valamit
gondolnék s ugy szeretnék elalunni sokáig - sokáig: örökre!
Gyakran nem vagyok képes egy összefüggő mondatot megér-
teni, vagy leírni. A vénséget nem okolhatom ; az igaz, hogy elér-
tem már „il mezzo camino di nostra vita" az emberi élet ös-
venyének felét: de hisz Dante csak akkor kezdett Isteni comoé-
diájába s Cervantes agg korában irta az örök ifjuságu Don Qui-
xote-t. Más a baj, édes barátom.

Ha más uttal megdicsértél, hogy három egész lapot irtam
be, a nélkül hogy tulajdonkép írtam volna valamit: most még
inkább igényelhetem magasztalásodat. De nem írnak-e némely-
lyek, nagyobb képekkel is, szinte illy üres lapokat? S van-e
kedvesebb, jó barátok társaságában, a tartalom nélkűli fecse-
gésnél, mellyet csupán a keblek vonzalma tesz érdekessé?
Ölellek ezerszer, komám asszonyt pedig csókolom ugyanannyiszor,

barátod
Arany János

423.

JóKA1MóR_ARANYNAK

Pest 1852. Dec. 3.
Kedves Jánosom.
A Szépirodalmi lapra ma kaptuk meg az engedély[t]

Festetics Leó nevére, mellyet én fogok szerkeszteni, azon
reményben, hogy te és mind azok, kiknek baráti részvétére
számítok s munkálataikat becsben tartom, engemet irodalmunk
előmenetelére tett törekvéseimben gyámolítani fogtok.

Havonkint legalább két verset várok tőled, miknek díját
magad határozod meg. Ird meg, ha nem lenne e igen nagy
számomra „Toldi estéje“? értve az árát és terj edelmét.

m5



1” lap az Életképek formatuma lesz.
Üdvözöllek tisztelt családoddal együtt s válaszodra várok.

szerető barátod
Jókai Mór.

Kérlek szólítsd fel nevemben Szász Károlyt és Mentovichot is,
15 kiknek külön írnék, ha kezem lábam tele nem volna dologgal.

Üdvözlöm őket s válaszaikra várok.
J. M.

[Cín1zés:]
T. cz. A rany jános úrnak
a nkörösi ref. tanoda érdemes tanárának

barátilag.
NKőrösön

424.
ARANv_ERcsEv SÁNDORNAK

Nagy Kőrös Dec. 4. 1852.

Kedves öcsém Sándor,
Ugy hiszem, hogy közelebbi leveleink találkoztak az út-

ban, a nélkül hogy, mint jó rokonokhoz illik, egymást köszön-
tötték is volna. De azért, úgy gondolom, rajtam a felelés sora,

5 azért válaszolok.
Primo. A mi a házat illeti, ha nem lakik benne senki, arról

nem tehetek: de talán még is van rá valakinek annyi gondja,
hogy nem hordják el a falát tapasztani s a tetejét fűteni. Ugyelj
fel kérlek, ne quid respublica detrimenti capiat.

15 Secundo. A Ioo pengőt jobb szerettem volna földbe adni,
ha lehetne, habár csak 2 köblöst lehetett volna is venni rajta;
mert denique a föld többet ér, mint a papiros. Azonban, ha nem
lehet, biztos helyre add ki.

Tertio. A buzát, ha nem alkalmatlan, ne bántanátok ta-
15 vasz feléig, akkor talán többet adnának érte.

Többire - semmit.
Ime tehát a fenti pontokra megfeleltem, s következnek

már most, hogy ujságoljak. Allapotunk barometruma (azt ne
gondold, hogy báróvá lettem) multkori levelem óta semmit

2" sem változott. Lakásunk igen kényelmes: kár volna, ha csak
tavaszig tartana, s mi igen hihető, mert minden boldogság rövid
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ideig szokott az életben tartani, ez pedig quasi egy neme a bol-
dogságnak. Jókai a Festetics Leó gróf neve alatt, jővő évben
szépirodalmi lapot fog szerkeszteni. Tompa folyvást otthon s
békében van. S. Gy-t elfogták - ha igaz - Gyöngyös tájékán.

Én méginkább megakadok ujságok dolgában, mint te,
mert én ismerem az ottaniakat, de te előtted N. Körös terra
incognita, s ha mindig nézed a mappát sem leled fel benne azon
embereket, kikről én - legfölébb napi pletykát - irhatnék.
Azért levelemet ne is levélnek, hanem csak rokoni jóindulatom
nyílatkozványának vedd, és annyit olvass belőle, hogy az isten
áldjon__meg !

Olellek és csókollak Linával együtt, az az Linát is, téged is,
s ezzel maradok

szerető sógorod
Arany

[Címzés 2]
Ercsey Sándornak
rokonilag

N. Szalonta

425.

TISZA DOMOKOS_ARANYNAK

Pest, Dec. 6-kán 1852.

Édes A raııybácsi !
Ugy látom, épen oly elszántan és makacsúl nem írunk

egymásnak, a milyen egyenlő erővel dőltek össze Diridongó és
Csóri a krónikában. Én vagyok a gyengébb tehát engedek, ámbár
elfoglaltatásom igen jó ürügy volna. De én egész életemben
nyughatatlan voltam, s ez nagy szerencse, mert még rosznak
sem enged leımem sokáig, mi meglehetős kárpótlása azon sok
szépnek és jónak melyek e hibának áldozatai lettek. Eddig a
moralizálás. -

Hogy az interessans beszédek rendes nyitányával éljek,
az idő valóban gyönyörű, egészen Mártiusi, tiszta kék ég, érez-
hető napmeleg, töbnyire szélcsend, kivált a tegnapot és mát igen
kellemessé tevék. Ezt a Kőrösi sivatagon hiszem még jobban
éldelik, mint mi, „boldog pestiek" a hagyma és tímárszagú
dunaparton.
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Gy1.ıla.í úr Pesten van, és dolgozik a Viszhangban, melyre
én is előfizettem. Remélem, elég jó művek lesznek benne.

Addig is míg levele megérkeznék, s a Karácsony elérkeznék
áldja isten !

20 szerető tanítványa
Tısza Domokos

Dalaimhozl

Repke szellők szárnyain
Repűljetek dalok.

- Bennetek ha él nevem -!
En jõızoz eıhaıoız.

Majd ha dítsér a világ
És engem emleget

Állj atok meg hű dalok
A puszta sír felett.

S gyenge szellő sussanás
Ha majd ott elhalad,

Érti szívem s felhevűl
A hűvös hant alatt.

Képzeletem2

Képzeletem sebes gálya
Száll, száll messzi tengeren;

Puszta a matróz szobája
Kedves lányka jer velem!

Jer velem! S ha útaimnak
Elveszed kedves felét

Fellelj ábrándaimnak !
Bűvös bájos szigetét.

S te a tenger, én a sziget
Te a sziget, tenger én

Ezt, ha boldog, kurta éltet,
Veled, benned töltenem.

Kedves lányka jere velem
Fris szellő vár s hű karok.

1"' AJ. kritikáját e versekről ld. 132. 1.
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5° Szép napfény lesz majd a jelen
Mely szép lassan leforog.

Mııltunk lesz egy sötét felleg
Mely már régen elmaradt

S mely-t mint rémlő emlékezet*
55 Kiszépít az alkonyat.

426.

CSÁSZÁRFERENQ-ARANYNAK

[Elveszett]

[Pest, 1852. december 10.]

[A Keveháza tiszteletdijaként négy aranyat küld. A verseket követ-
kezőképpen tudja fizetni: 5 strófáig 3 pft. 8-ig 5 pft, ro strófán felül ro
pft.` a j.]

427.

ERCSEYSÁNDOR-ARANYNAK

Szalonta, december Iz. 1852.

Kedves bátyám !
A világ nyolcadik - vagy nem tudom hányadik cso-

dája - az Aranyék hidjuk, készen van, azaz ki van faragva, de
még össze-állítva nincs. Nehezen tudtam annyira menni, hogy

5 ezek közt az akasztófára való kontár faragók között kapjak va-
lakit a ki elkészitse, s annál nehezebben kaptam hozzá való fát,
mert a ki volt hid fái között, egyetlen egy darabocska fa sem
találtatott melly használható lett volna. Az egész hid bele fog
kerülni IO. pengöforintba. -

10 Aháznál nincs semmi különös baj; mert ámbár Völfel nem
'lakik benne, de vannak abban holmij ai; mellyek ha nem vol-
nának is, ő tartozik felügyelni hogy semmi kár ne történjék,
minthogy különben Ő issza meg a levét.

"' A] megjegyzése: nem rimkép veszem.

9 I29



Ad vocem ház. Annak, a patikás által leendő fölépitésé-
ből aligha lesz valami, mert mostanában, mint hallom és láttam
is Kenyeres sokat trafikált Wölfellel, s azon töri a fejét, hogy
tavasszal nagyszerű emeletes házat épittett [!]; alá pedig bol-
tokat és patikát és mindent. Mezey ugyan köpi a markát, hogy
hogy ennek állani fog előbe. Akár áll azonban előbe, akár nem,
~ a házat kivált már most, más is átfogja venni olly módon.
hogy arra épittet, azért e tekintetben nincs mit búsúlnunk.

Az öreg Jámborné, a mult héten itt volt, és lakodalomba
hívott bennünket. El is mentünk a tegnapi napon hozzá és el-
laktuk a nagyszerű lakodalmat. Miízály,* a kisebbik fia nősült
meg, és igen szép leányt vett feleségül. Szörnyen szerette volna,
- mint mondá - ha bátyámék is itt lettek volna. _

Jani tegnapelőtt délben véletlenül meglátogatott bennün-
ket, de a milly véletlenül jött, szokása szerint, olly hamar elis
ment. Mondta hogy ír bátyáméknak, de biz arra nem szakitha-
tott, rövid ittléte alatt, időt magának.

A közelebb mult héten - mivel az hallatszott, hogy a
diligence tovább nem fog ezen vonalon járni, nehogy az alkalom-
tól elessünk, sietősen összepackoltuk a Dohány Erzsók által épen
akkor haza hozott ingeket, és elküldtük azt Herr bácsihoz, hogy
mérje meg és üzenje meg hogy mi dukál érte. Herr bácsi, midőn
a packot oda kűldtü.k, épen nem volt otthon, a cseléd tehát csak
ott hagyta. Történt pediglen ez, délelőtti 9. órakor. Én dél felé,
II. és 12.. óra között, épen útam lévén különben is arra, szemé-
lyesen betértem a Postára, hogy a vitelbért majd kifizetem; s
ekkor mondja Herr bácsi, hogy már a postakocsi el is ment, és
hogy ő a packot el is küldötte olly ınódon, hogy Körösön fizes-
senek érte 35.pkrt. Ez volt az oka azon embertelenségnek látszó
tettnek, hogy - ámbár a mi gondatlanságunk miatt itt maradt
Emléklapokat is küldöttem - azért meg nem fizettünk Sza-
lontán. No de hiszen majd ki pótoljuk máskor. Most már nincs
egyéb hátra, mint hogy azonnal tudassa bátyám velem ha meg-
kapták-e vagy nem a pakkot, hogy ez utóbbi esetben a 40. suho-
gó pengő forintot, a posta hivatalon követelhessem. -

Azon malheuron kivűl hogy hizóink, kövérségi tekintet-
ben, épen azon állapotban maradtak, mellyben bátyámék el-
mentükkor voltak; s ennek dacára a mostani lágy időben agyon
nem verethetjük őket, a tengerit hasztalanul pazarlókat: -
most ismét egy nagy malheur és kár ért bennünket, nevezete-
sen számos apró marháink, s azok között 24. pulykáink, mind

* [Arany ceruza irásával helyesbítve: ,,Sándor".]
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egy lábig eldöglöttek. Ez által, nemcsak számtalan jó falatok-
tól estünk el _ mellyek a jelen, szellemi élvezettel szükölködő
prózai világban nagyon jól estek volna, _ ha nem vagy 120.
fnt kárt is vallottunk. Igy áld bennünket az isten. _

Most ismét egy adót követelnek rajtunk; a volt urbéres
nemesek adóját I2. pfnt s nehány krt. Mostanában irt Bajó,
hogy bátyám és Jani helyett is fizessem meg; de én sem
bátyám sem magam helyett nem fogom megfizetni, mig az exe-
qualó zsandár meg nem jelenik nálam. _

Egyébiránt a mi magunkat illet: _ nincs semmi különös
bajunk. Én mint emeritus iktató várom, hogy mi történik az
ügyvédekkel. _

Isten áldja meg bátyámékat, csókoljuk mindnyájukat

Szerető öccse
Sándor

4-28.

ARANY-_TISZ.+\ DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös dec. I7. 1852.

Kedves Domokos !
Immár
Az év mingyár'
Lejár _

nehogy tehát az új épen olly rest levélírónak találjon, mint az
ócska, közelebbi két levelére elmaradt válaszomat a szél, vagy
inkább a posta gebe szárnyaira bocsátom.

Szász Károly Moore-járól annyit tudok, hogy azt Lukács-
nál nyomják, de könyvkufárnak átadva nincs, mivel saját költ-
ségén nyomatja. Egy pár ív még hibázik belőle, ha megjelen,
bizonyosan lesz intézkedve hogy megkaphassa a példányokat.

Könyvtára igen jó darabokkal szaporodott, Hafiztól még
én is keveset olvastam s a spanyol irodalomból sem sokkal töb-
bet ; de hallottam dicsértetni, s ha isten éltet még vagy 70 esz-
tendeig, majd talán nekem is lesz alkalmam elolvasni őket. Pró-
bálkozzék fordításban, s küldjön nekem egy párt mutatványul.

A mi az időjárást illeti: én nem szólok belé, hadd folyjon,
a mint a fellegterelő Zeusz akarja.

A ,,Viszhangra" hogy előfizetett igen jól tette, bár már
most nem tudom, nem fog-e kissé berekedni a torka, miután
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két új szépirodalmi folyóirat keletkezik mellette, ügyes szer-
kesztőkkel; a ,,Délibáb" s a Pákhé. Ugy hiszem, a Hölgyfutár
sorsa legbiztosabb, mert ez szalmán is kitelel.

Gyulait, ha szokott vele találkozni, köszöntse nevemben.
Nálunk semmi ujság, kivévén hogy vasárnap hangverse-

nyünk lesz, mellyet adni fog Plutzer hegedű virtuoz, és hogy
a karácsony ez évben itt is összeesik a pesti karácsonnyal.

Családom egészséges volna, ha nőm épen most nem gyen-
gélkednék; remélem azonban hogy majd jobban lesz.

Fogadja ölelésemet s adja át Kovács bácsinak is.

barátja Arany.

Kritika.

Dalai1nhOz.1
Elég tiszta forma, de különben üres. Az apotheosist ne tanulja
el még a táthoktól; vagy legalább ollyan versben írja azt meg,
a mi maga is méltó legyen a halhatatlanságra.

Kéj:zelete1n.2
A forma még tisztább, noha az utolsó versbokorban, ahol nem
akart rímet csinálni, kellett volna, mert egyébütt megvan a ke-
resztrim. Vagy sehol, vagy mindenütt. Az a sok at et is fülsértő:
elmaradt, mety't (IP) emlékezet, kiszépít, alkonyat.

Érdemileg nem olly üres, mint a másik, de az allegóriából
nem birok kigázolni: képzelete sebes gálya, annak tehát egy szo-
bdjdba menjen a kedves tydnyka, akkor fellelik dbrdndja szigetét,
s a leány lesz tenger, maga sziget, vagy megforditva, s az életet
(a sziget vagy tenger életét) vele benne tölti. Értem vitéz káplár
uram!

Édes dtO1n.3
,,De ne jőj mint vitéz" . . . csonka sor, invalidus vitéz. „Édes
álmom majdvered fel” Te édes álom majd felvered édes dtmomat.
Te édes álom ne jöj mint ördög: ha ugy jő, nem is édes ám. Ki-
javitható s akkor szende kedves dal lesz.

A költő kazája.4
Legjobb a négy közül, de ez sem ment némi hibáktól.

Nagy felségét kíkz°dltja.° az utóbbi szó nincs egészen a nagy

1'4 Ld. e kötetben 128-129, 120 --122. l.
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felségkez mérve: a vásári kikiáltókra emlékeztet. Elkiáltja itt e
földön: szinte. _

Lesz még kölcsön: azaz a kölcsön vısszafızetése.
Sötét éltét elborongja: igen szép ! Az egész stropha szép!

“U A következő is.
Haragudjék meg, bosszúljon meg: írjon mégjobbakat!

[Cunzés 2]
Tisza Domokosnak szeretettel.

Pest
Nddorntca II-k szám.

4-29.

PÁKH ALBERT-ARANYXAK

Pest dec. 18, 852.
Kedves barátom,
Egyetlenegyszer néztünk egymás szeme közé ez életben,

hanem azért én, nem csupán mások példáj ára, de mert kiválólag
ugy akartam, oda tettem nevedet a Szégbirod. Lapok dolgozó-
társainak kolomposai közé, köz szokás szerint a legislegelejére.
Ezen lapok keletkezéséről reménylem, hogy Gyulai révén, ki azt
nekem megígérte, de (a ménkő üsse agyon) még mai napig sincs
itt, ezen lapról, mondom, lesznek némi historicus ismereteid;
hogy én magam millyen derék legény vagyok, azt kihirdette
Emich Gusztáv, s hogy a Lapok mik akarnak lenni, azt szép-
séges rögtönzéssel elmondja a ma szélnek eresztett programm.
Bízom bennetek, s hiszem, hogy sikerülnöm fog egy szép köz-
pontot teremteni, hol összegyüljön ezen imádott ázsiai fajnak
minden még fennmaradt s egészen materiává nem vált jóravaló
szelleme.

Mindezt még szebben is ellehetett [!] volna mondanom,
de szerelmes Jankóm, vagy kétszáz levelet kell hamarjába meg-
írnom s még egy betü kéziratom sincs. Majd ráérünk később.
Addig is kérlek, hogy a legelső számok valamellyikében örven-
deztesd meg hazádfiait; s minél sürübben küld hozzánk a ver-
seket, sőt ha nem restelnéd a fáradságot, ollykor egy hatalmas
prózát is. Én küldöm tüstént a díjakat. _ Ne haragudj tehát,
hanem irj, küldj _ és izgass mellettünk. Oszinte barátod

Pákh Albert
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430.

TISZA DOMOKOS_ARANYNAK

Pest. 21. Dec. 1852.
Édes Aranybácsi I
Utólsó levelemben roppant készületeket sejdíttettem,

mint hivatlan vendég Kőrösre betoppanni de máskép áll a vég-
zet könyvében. Lajos beteg levén talán egész Januariust itt
fogja tölteni, s mint kényes reconvalescens nem járhat ki, miért
is az unalomnak kész prédája. Meghagyta tehát anyám külö-
nösen, hogy ne hagyjuk magára ünnepeken. Ez intés által inter-
nirozva, hozzád fordúlunk, óh! jámbor olvasó, és, minthogy
akár a bagolyt a falhoz akár a falat a bagolyhoz, beszédem
oda megy ki, jöjjön fel Aranybácsi hozzánk Karácsonra, anyám
expresse mindent kihagyott, mi fogadására szükséges.

Még semmit sem fordítottam új könyveimből, de igen
Byron ,,Fare thee Welt”-jét. Ez ugyé nagy munka? Nem is lett
épen jó, de némi magyartalanság elintézésível igen olvasható
lenne. Fekete úrnak mutattam. Ha feljönne Aranybácsi, majd
átnéznők.

A vitéz-es sor előbbi levelemben csak sebes leírása által
lett csonka, eredetileg: „véres vitéz"

Küldök három verset, Karácsoni ajándékul és maradok

szerető tanítványa
Tisza Domokos.

Első hó*

Hull a hó a szürke fellegekből
Nagy darabban, mint egy juhász bunda,
Hadd havazzon, rég nem havazott már,
Az esőzést tán már meg is unta.

Szép fehéren befedi a földet
Osztán mocskos sár lesz majd belőle,
_ Ilyen minden földi ártatlanság! _
Hallottam a nénémtől felőle,

Hadd legyen sár! úgy sem nagy külömbség
Van vagy nincs É, ha van, úgy a piszokban
Nyiltan járunk, míg ha száraz a föld
Saru nélkül és csupán titokban.

1 AJ. kritikáját ld. e versről 149. l.
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Bánkodása egy Bujdosónakz

Óh! jaj hova futtok oh régi napok
Órák melyek áldva repültek,

Most hallgat az ének a bor se ragyog
A kéj poharak kiürültek.

Nem szól a pacsirta az asszu mezőn
Szélvésznek alatta nyög a föld

A nap lehanyatlott, völgyön, s a tetőn
Mind gyászba borúl s feketét ölt.

Elcsügged a vándor a hegy tetején
Sorsát átkozza magában

Arcára lejátszik az esteli fény
S ott áll alkony biborában,

Szivében átvillan a nemzeti bú
És arca sötét lesz mint éji ború.

Mért hogy ez a . .3
Mért hogy ez a csalfa élet

Már is megcsalt engemet!
Mért hogy a szép ábrándképek

Már ıninde füstbe mentenek!
Mért ez érzés a kebelbe

Hogy ha mind csak biztos kín,
Itt merengek ım leverve

Abránd váram romjain.

És köröttem pusztaság van
Éjborított zord hideg,

Maganı vagyok e világban,
S két sír, néma és hideg

Egyikbe anyám temették
_ Engem áldva múla ki _

Másikba szeretőm tették
_ Engem hívtak ajkai _

Nálok vész el ifjuságom!
I _ Mint síroıı nőtt cypruság
Allok a hant felett, s várom

A meglátás hajnalát
2"* AJ kritikáját ld. e versekről 149. I.
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431.

KovÁcsJÁNos_ARANYNAK
Pest 22/12. 1852.

Édes Barátom !
Leveledből látám, hogy a kőrösi Karácson össze esik_ a

pestivel, - így úgy hiszem a szünnapok is együve esnek. Ugyan
nem lenne-e jó, ha mint a múlt Húsvétkor, most is beállitanál

5 Pestre, ha nem a Nagyidai czigányokkal is, legalább egy Toldi-
val vagy valami illyessel a hónod alatt? Igy osztán Goldner és
Lapedató urak is szivesen látnának már csupán az irodalom ér-
dekében is. Mi pedig Domokossal annyival inkább tudnánk ör-
vendeni, mert most Fekete is segítene, minthogy egy fedél alatt

10 lakik Velünk. Különben mi most magunk urai vagyunk, _ meg
a Miskáé, a Grófné még a múlt Szombaton elhagyott bennün-
ket, kosztra Szőnyihez járunk, hol valami 51-en ebédelünk
együtt, lévén bent kosztozó növendéke 40. _ Igy tehát lát-
hatod, hogy bizony sok dolga lehet . . . a feleségének. Domokos

15 pedig mind egyre nő, úgy hogy Laczit előre tudósithatod, hogy
ha ö is nem íparkodik, ide- s tova ,,urambátyám“-nak kell hiv-
nia Domokost. De legjobb lenne még is, ha magad szemeivel
gyözödnél meg felőlle.

Kedves nödet nagyon tisztelvén, gyermekeidet csókol-
2° ván, Károlyit, Jánosit, Szászt és Mentovicsot köszöntvén, ma-

radok
barátod

Kovács János.
[Cimzésij

Tekintetes Arany jános Urnak
N. Körös.

432.

ARANY_KovÁcsJÁNosNAK

[Elveszett]

[Nagykőrös, 1852. dec. 23. kb.]

[Köszöni Tisza Domokos és Kovács János meghivását a karácsonyi
szünidőre, de felesége betegsége miatt nem mehet. Beszámol a közös isme-
rősökröl. A tanároknál még a magyaros bajusz és szakáll viseletét is rossz
néven veszik. Jánosi levágatta szakállát.]
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4-33.

PÁKHALBERT_ARANYNAK
Pest dec. 24 _ 852

Édes kedves Jankóm,
Legnagyobb örömemre szolgálna, ha nehány nappal ez

előtt írt levelemet nem csak megkaptad, hanem szivesen is fo-
gadtad volna. Most ezen reményemtől ,,lelkesitve”, arra kérlek,

5 hogy tedd valahogy lehetővé, 'hogy Lapunk első számát, a te
költeményeddel kezdhessük. Atfogod látni, hogy szándékolt
szolidságunknak egyik fő feltétele, hogy olly jó hitelű nevekkel
lépjenek fel minő a tietek. Miskától bizton remélek, de neki is
csak akkor irhattam, mikor neked s ő egy kissé messze lakik.

1° Különben vers teremne itt annyi, mint a gomba, de én egyál-
talában nem fogom falba verni fejemet, ha ezen gombáktól
mindörökre megmenekedem. Hallgass meg _ s irj -- küldj

barátod
Pákh Albert

[cím ' :I (Uıi utcza, I3.)
zes:

Arany Jánosnak
Nagy Kőrösön

434.

ARANY-PÁKHALBERTNEK
[Elveszett]

[Nagykőrös, 1852. december 27. kb.]
[Mellékelten küldi _ bár nem tartja valami jónak _ Rozgonyine' c.

balladáját a Szépirodalmi Lapok számára.]

435.
PÁKHALBERT_ARANvNAK

[Pest, 1852. dec. 29. kb.]
A.J. úrnak.
Mindenkor ily fényes sikert sürgetéseinknek s célunk el-

érése bizonyos. Első számunk már szerkesztve volt. Bővebben
más uton.

[Pákh Albert]

137



10

15

20

25

1853

436.

ERCSEY SÁNDOR_ARANYNAK

Szalonta, januarius 5. 1852 [1853.]

I Kedves bátyám !
Ambár a szorosan vett igazság szerint, mellynek Mátyás király
óta hire sincs, _ bátyámék következnek irni; _ s ámbár ne-
kem, a levél-íráshoz, jelenleg, épen ollyan kevés tárgyam van,
mint a millyen kevés tehetségem van például Tóth Kálmánnak
a vers íráshoz, _ mellynél fogva elképzelhető milly iszonyú fej-
törésembe kerűl e levelet irni: _ mindamellett, miután a mai
szentnapon, _ mellynek N. Szalontán, in praesenti délutáni
3. óráját űljük, azon lelkiismeretességgel párosult rögeszme szál-
lott meg, sőt az ebéd alatt beszédünk tárgya is volt, hogy
Aranyéknak, a karácsoni és újévi szent ünnep napok után írnunk
kellene, _ ergo irok, a mit lehet.

Tegnapelőtt beállít hozzám egy savó képű sváb fiatal em-
ber, és szörnyű nagy hajlongások között a kezembe nyom 20.
suhogó forintot, mellynek is én alig örűlék meg szívemben hogy
honnan e váratlan új évi ajándék, _ a midőn az én fenttisztelt
sógorom, rettentő kitördelt nyakú magyarsággal előadja, hogy
azt Wölfel gyógyszerész, a házbér második angariája fejében,
olly kéréssel küldi, miszerint lennék szives a kályhát beállittatni
és a kútat is megcsináltatni. Mellyre én, paraszt eszemmel bátor-
kodám azt felelni, miszerint én, a házbéri szerződvényt úgy értel-
mezem, hogy mind azon reparatiok, „mellyek a te kapaidon. belül
vagynak" _ (: épen most csinálám az előbbi sort elteınető nagy
disznót, [tintapecsét] mellyre magamban így fohászkodám: „ej-
nye kutya teremtette" :) _ Wölfel János patikás köteles telje-
sittetni. Mindamellett is, mondám majd irok a sógoromnak,
és ha ő reá lészen, hogy a kályhát én rakassam bé; azon esetben
teljesitni fogom, de a kútnak elkészitéséről, a mi contónkra,
mégcsak álmodás sem lehet. _ Tudassa tehát velem bátyám

3° minél előbb, hogy becsináltassuk-e mi a kályhát, vagy nem? _
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A házbérűl lefizetett 20. pengőforintból 15. pengőfoıintot ide-
zárva küldöm, letartván belőle a hidnak elkészítésére 5 pengő-
forintot, melly hid, mint a minap kűldött soraímban irám ösz-
szesen 10. pengőforintba került.

A mult vasárnapnak az ő estéjén, a Lovasiak és Kenye-
res között ismét nagyszerű összecsapás volt, mellynek mint
alább megmutattatik Kenyeres ivá meg a levét. A dolog így
történt. Miután Kenyeres, azon igazságtalan úton elfoglalt tel-
ket, hol most, az általa kis paradicsomnak nevezett quártélya
van, semmi módon sem engedé kisajátittatni, sőt oda tavasszal,
boltokkal ellátott emeletes kastélyt szándékozik épittetni, _
Mezey inditványára jónak látták ez illetők, az előtte álló spa-
tiumot egy telekké fonnálni és azt árúba vetni, hogy így vagy
ki legyen játszva a Kenyeres építési terve vagy kénytelen legyen
ő azon tért egy kissé borsos áron megvenni. Igy történék aztán,
hogy az árverés megkezdetvén, Lovassy Feri, azon kis ganély-
dombos helyet addig veré Kenyeresre, mig az végre 1695. ezüst
forintért Kenyeresre maradott, melly miatt Kenyeres majd meg
pukkan mérgében. _ Illyen dolgok történnek N. Szalontán. _

Mostanában ugyan egy kissé barátságosabb szint kezd a
szalontai nobel publicum fölvenní, mint ezelőtt volt. Csaknem
minden este vannak összejövetelek hol nálam, hol másutt, _
mellyeken az unalmas hosszú estéket elfecsegi vagy kártyázza
az ember. Azután pedig olvasunk hol egyet, hol mást. _S szinte
az olvasni valóknak is nagyobb bővében vagyunk, mint, a for-
radalom elmulta óta, eddig voltunk; _ mert az egy kissé neki
indult magyar irodalom újabb könyveit egyiktől-másiktól meg-
kapjuk, vagy megvesszük. _ Igy nevezetesen most olvassı.Lk
Jókai „Török világ"-ját, mellyet én is megvettem; a lapok
közűl előfizettünk pedig a ,,Budapesti hírlap"-ra és a Délibábra.

Majd el is felejtém a nagy fejtörésben. Balogh János _
publice Jankó tens úr _ azt moııdja hogy három János van a
világon;, _ u.m. Balogh János, Herr János és Isten János, de
én ezt váltig tagadom, és azt mondom hogy bátyám is János,
azért 12. nappal nevenapja után kívánom, hogy sokáig éljen.

Különben csokolván mindnyájatokat vagyunk s illetőleg
vagyok.

Szerető öccse
Ercsey Sándor
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437.

PAK"I-I ALBÉRT_-ARANYNAK

Pest jan 5-én 853.
Kedves barátom,
Ide záıya küldök tíz ftot, kívánom, viseld egészséggel s

emlékezzél meg, hogy te is voltál valaha, ha voltál, szegény
legény, mint minő most „mi” vagyunk s hogy erősen utban
vagyunk ,,bocskorban keresni” _ hogy azután mezítláb meg-
szökhessünk. Ésküdjem-e égre földre, hogy mindent megteszek,
a mit birok és hogy nem sokat birok? Inkább azt szeretném
előtted bizonyítgatni, hogy jobb lábam oda van s e miatt teljes
apathiában sínlődöm, hangulat és szellem és mozgékonyság nél-
kül. Szegény Gyulai Palkónak ugyancsak meggyűlt a baja
_ csak ugy füstöl reggeltől estig. De ez a ruganyos kis fekete
labda még sok hányatást, vettetést elbír, s el is viseli örömest,
különösen most, miután az első föllépéssel lámpaláza is elmult.
Mit mondasz ehhez a föllépéshez? Van-e némi hited, reményed?
Szólj őszintén s döngess, ha jónak látod. Itt, ugy látszik, na-
gyobbára jó sensatiót okozott lapunk.

Nem volna nagy mesterség, kissé petulansabb hangon
zengedezni, de azt hiszem, ha meg akarunk élni (egyéb szent
dolgokat most nem is említvén), nem szabad az eddig már elfog-
lalt kerékvágásokba csapnunk által. Ugy tartom, a Hölgyfntár
igen jól teszi, ha ezután is Hölgyfutár marad s a Viszhang is
jól teszi, ha azt mondja, hogy ezután „komoly” dolgokat éppen
nem ad s olly tréfákat visz véghez, hogy a novellát egy fél hétre a
fél szóban szakasztja meg; a Délibáb is ismeri a közönséget, mi-
dőn nagyobbára jocosns dolgokkal veszi teli magát, annyi lesz a
praenumeránsa, mint a csillag! Mi nekünk azonban az a külö-
nös ambitiónk van, hogy ámbár elfogadjuk szivesen a régiből
is, ha jön, hanem valami ujnemü közönséget szeretnénk terem-
teni, melly markolható, harapható, practikusabb dolgok után
vágyakozzék, s a ködöktől irtózzék. Reménylem, nem csupa
prózát fogsz látni ezen ambitióban, melly, félek, hogy maholnap
egy vezérczikk alakjában fog kitörni belőlem, akarom hinni,
hogy kissé érthetőbben, mint most.

De nem is ezeket volt elmondani szándékom.
Meg akartam köszönni a verset, mellytől holnapi napon

fog tánczra kelni a közönség. Tréfán kivül: egy pár ,,óriásnak"
eltaláltam olvasni elragadtatásomban, s azok „valóságos csár-
dást" hallottak a hangokban s mikor arra jöttem, hogy ,,vil-
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lámlik a _ csillámlik a . . ." akkor Székely Józsi elkezdé magát
egyengetni, billegetni, mártogatni s járta mint a bolond. Eny-
nyit „rólad nélküled" _ pardon!

Hogy nem az első számban, adtalak, mint szándékozám, a
miatt Szász Károly eddig bizonyosan kimentett. Az nap, midőn
hozzád röpitém multkori soraimat, kaptam a Miska versét, ki
azt még felszólitásom vétele előtt, csupán programm olvasásra
szállitá hozzám. Ha Szász nem biztosított volna is, tudtam, hogy
irányodban nem sok mentségre lesz szükségem. Annyitmég is
hozzá kell tennem, hogy a helylyel is szűken voltam, miután az
első számba minden nemben akartunk valami folytatás nélküli
egészet adni _ a mint a lap mutatja. Azokat a tripla czégéres
felbukkanásokat meg épen nem ahitottam, minőkkel a collegák
állottak elő. A három után a Viszhangban most majd feltünik
ismét solo valami sárga csikó.

Végül engedd hinném, hogy megkészült közöttünk az a
lánczhid, melly engem teveled összetartson halálunkig és azon
tul. Iparkodni fogok meg nem halni, tartom magam, a míg lehet.
Előfizetőink száma nem véghetetlen ugyan, de megindulásurık
körülményeihez, a késő hirdetéshez, névtelenséghez, ötödik ke-
rékhez s egyébhez mérve, a legkecsegtetőbb s csak most gyül leg-
jobban. Egy negyedév mulva tökéletesen talpon állhatunk _
oh csak én állhatnék azon! Hanem azt ne hidd valahogy, hogy
az a nagyhangu vezérczikk fog bennünket fölépiteni, mellyet
első lángzavarunkban fájdalom, kénytelenek vagyunk holnap
szélnek ereszteni. Rá fogsz benne ismerni az egykori zöld asztali
nagy férfiura, ki buzgó hivünk s terjesztőnk a távol vidéken.
(-„A színpad s irodalom").

Egész nap szobámban ülök s a horizontalis állapotot ke-
resem azonnal, mihelyt ülnöm nem kell. Kijárni alig szoktam,
s nem is mondhatom, mikor merülhetek be ismét az életbe,
mint akarnám s kellene. Honnan vegyem a hangulatot? Tőletek
veszem. _ azért Jankó, jövel szent lélek, szállj reánk, minél
elébb!

Isten veled! barátod
Pákh Albert

Szólj, megkaptad-e a lapot, azt a pénzt stb.? Köszöntsd Szászt
_ jár-e a lapja? Legközelebb rá kerül a sor.

141



5

10

15

20

25

30

142

433.

TISZA DOMOKOS_ARANYNAK

]an 6-kán 1853. Pest.
Édes Arany bácsi!
Levelemet a rendes előbeszéddel kezdem, t.i. jaj ! be soká

hallgattunk ! Ez igen természetes. Épen akkor hallgattam ilyen
soká, mikor sietnem kellett volna, feledékenységemet jóvá tenni,
mely miatt mult levelemben egészen ignorálom János napját,
Kovács- és Bethlen Jánosokkali élet mellett is. Felkiáltok tehát
újra, jaj! be soká hallgattam!

János napját illetőleg, nem tudok oly nem köszöntő köszön-
tő verset írni, mint amilyet én egyszer kaptam, s ez, úgy vélem,
nem is csuda, de ki tudom ám kezem nyujtani, így ni! mint
most, és meg tud-nám szorítani, ha itt volna, az Aranybácsi
kezét, s szemibe tudnék nézni, tudja úgy forrón, mikor az em-
ber mereszti a szemit, hogy az oda vágyó könyűt visszaszo-
rítsa. Na, de úgy is tudja ezt.

A Szász Károly Moore-jait megkaptam, kérem figyelmez-
tesse rá, ha talán ő elfeledte volna, hogy én néki még három
pengővel, 6 példány árával tartozom, s mostani bentlétekor
nem jutva hozzá, mihelyt alkalom lesz, kézbesitem. Előfize-
tésemet megváltoztatám, a Pákhéra fizetvén elő. Első száma
már meg van. Sokat ígér.

Aldja meg az Isten!
szerető tanítványa

Tisza Domokos.

Egy kojborsó felettl

Líliomszál voltál teljes életedben !
Gyenge liliomszál, s már letörve látlak.
Öszveszorúl szívem, itt állok jegedten
Miért is teremtettél ilyen szép virágnak !

Mért voltál ilyen szép ! Elég lett vón nékem
A ragyogó szempár. Meg nem tűr az isten
Semmi tökéletest. Szívem megvan, érzem,
De nincs, kire, ha fáj, vigaszért tekintsen.

1 AJ. kritikáját ld. e versről 149. l.



Lílioınszál voltál, mely a fuvalommal
Nem bír, kész prédája bármi kis szelletnek,
Gyémánt oltár voltál, melyen buzgalommal
Imádtam istenét a szűz szeretetnek.

A virág elhervadt, az oltár leomlott,
Szemfedő forult rád, búsan könylepetten
És e sort mutatja a koporsó homlok:
„Líliomszál voltam teljes életemben."

Pohár közt*

Mit nekem az idegen babérfa !
Hogy ha tetszett a pajkos bor ének

Szőlőt a mámoros halántékra,
Vad szölővel koszorúzzatok meg.

S újra neki a habzó pohárnak
Boldog a ki hisz és ki feledhet

A józanra bús gond harci várnak
Vad szöllővel koszorúzzatok meg !

És feledjük a mit tudni méreg!
S bár köröttünk népet, hont temetnek

Bánjuk is mi ! Boldog a ki részeg
Vad szöllővel koszorúzzatok meg.

Fuljon meg bár szív, ész, rajta rajta I
Mire most ész? csak börtönt szerezhet

Szív az embert száz örvénybe hajtja
Vad szöllővel koszorúzzatok meg.

S ha meghalok? félre gyász lepellel !
Vígan éltem, vígan temessetek

És koporsóm nem bús cypresekkel,
Vad szöllővel koszorúzzatok meg.

2 AJ. kritikáját e versről ld. 149. l.
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439.

KovÁcsJÁNos-ARANYNAK

[Pest, 1853. január 6.]
Barátom!
Ird meg azt is, hát én megfizettem-e Geszten a Moore

fordítására, mert legalább akartam; hanem még jóvá tudom
tenni ha elmulasztottam.

5 K. J.

440.

JÓKAIMŐR-ARANYNAK
Pest 1853 Jan 7.

Kedves Jánosom.
Tísztellek minden oldalrol, s küldöm ezt a három vizit-

kártyát. Légy szíves minél elébb megörvendeztetrıi valamivel.
Az a vers a „Szépirodalmi lapokban" igen szép volt. Irj minél
előbb,_ha egyebet nem írsz, írj levelet.

Olellek és csókollak s kívánok minden szépet és jót.

13 próbás barátod
Jókai Mór.

U.I. I Előfizetőink szépen jőnek, számuk ez ideig hatszáz.
II Köszöntet Pönögei Kiss Pál.

[Címzés 2]
Arany Jánosnak

441.

ARANY-KOVÁCSJÁNOSNAK

[Elveszett]

[Nagykőrös, 1853. január 8. kb.]

[Kovács kérdésére válaszolja, hogy az ősszel Gesztről visszatérve,
semmi pénzt sem adott át neki Szász Moore-fordítás kötetére.]

I



442.

TOMPA M1HÁLY_ARANYNAK
[Hanva, 1853. január. 8. kb.]

Édes Jánoskám !
abbol nincs hiba: hogy te engem leveleid sokasága és ille-

tőleg gyorsasága által valami nagyon untatnál! hiszen egy két
hónap mulva kapom levelemre leveledet; innen van aztán az:
hogy te nekem levelet irsz, de sohasem válaszolsz! illyenek mos-
tani, az az legközelebbi soraid is, levél de nem válasz. Tán az
egyhanguságot akarod kerülni? Meglehet! azonban jobbítsd
meg magadat!

Épen hozzátok akartunk indulni, hogy ne fél napra, mint
a multkor, de hosszabb időre látogassunk meg, pogyászunk fel-
pakolva, a ló fogva volt, feleségem épen a balfelöli szalagját
fogta már kalapjának hogy megkötvén induljunk, midőn leve-
led jött, s abban olly körülményesen leírva találtuk új quar-
télyodat, hogy fölöslegesnek tartván minden utazást: itthon
maradtunk; titeket ugy is ösmeriink már, Nagy-Kőrös varosát
nem különben, csak új quartélyotok lett volna az: mit megbá-
mulni akartunk, de a hit leirás felmentett a további utazástól.
Ollyan édes Jánosom az illyen leirás, mint az nti napló, gyö-
nyörüen leírja a legkisebb völgyeket, bérczeket és tájakat, de
arról egy halandó sem ösmerne azért azon helyre. En nem házadat
nézem ha hozzád megyek, néztek téged, titeket! és bár egy rozzant
régi faházban találnálak is, melly faháznak alacsony kis ablakai
vannak alig I I/2 szobája, feltásknlt pallója, göröngyös fala, és le-
szállt ajtaja: még is palotában képzelném magamat nálad, s ha
kissé tán szorongni kellene is, boldognak érezném magamat. ,Édes
kedves Miskám! minő kegyelettel viseltetik irántam !' gondo-
lod most ugy-e? Lassabban drága barátom! mert ugy jársz
mint a kereszt alatt ülő czigány, azt gondolta: ötet süvegeli
az egész világ! Ezt csak azért irtam ide: hogy könyvnélkül
betanulván most, hasznát vehesd, és alkalmazhasd jövő nyá-
ron _ Hanván. Elég ebből ennyi!

Most pedig hadd válaszoljak leveledre, elébb alkalmad
[igy !] adván aztán azt tehetni neked is.

Az én szakálam és bajuszom még meg van, itt híre sincs:
hogy még vallami [!] levágás is történhetik az ember fiával.
Azonban nem csuda: Veszedelmes emberek vagytok ti! de
mi nem !
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Láttam a Tháliát, igazad van; Vahot még nem adott tar-
talmasabb könyvet ki; -- Lisznyay versét én is csak rész-
szerént szeretem. Tudj' az isten én azt hiszem hogy ez a fiú,
nem jó uton van. Sokszor kicsinykedö, verseiből a majestas hi-
ányzik; a palóczdalokban szamtalan van illyen cici, pici, mici,
bici, rici, vici-féle semmi! Azon tavaszi versében, melly ugyan
Petőfi „A nap lement Eljött a csend" versének lőréje; az a sok
tüty, rüty tüty, kigyófüty! nekem sohogy [!] sem tetszik. Hja
de ez az eredetiség! Nem akarom hogy valakivel közöld rövid
észrevételemet, azt hinné L. ha meghallaná: hogy halálos ellen-
sége vagyok.

A geszti kis poétának szivemböl örülök, több örömmel
olvastam ezt a kis verset, mint fél évi hölgyfutárt, s annak min-
den halhatlan költeményeit.

A Magyar Muzeum bírálatát nem olvastam nem is akarom
olvasni. Hát Toldi ur is?

Minek laknánk mi egy faluban János? én is sokszor áhno-
dozom erről, de barátom ugy látszik egyikünk sem ösmeri e
nyomorult férget, mellynek ember a neve. Hátha akkor nem
szeretnők ugy egymást, eltelvén egymással? Furcsa az ember.
Szemere Miklós felette jó ember, beh megszeretnéd ha megös-
mernéd! könybelábbadt szemmel borúltunk egymás nyakába
midőn hozzá mentem; 30 nap mulva még elébb is, már dispu-
táltunk, ingerültek valánk egymás ellen, vagy legalább is egy-
kedvűek; gyakran egesz nap sem beszéltünk; barátom ha én
ezt meggondolom: igen szégyenlem és nekem az igen fáj ! ha te
nekem csak egy órára is közönyös lennél valaha nem tudnám
soha megbocsátaní magamnak! Illyen nyomorult az ember!
Nem, én azt nem ohajtom, de az, ha te anyira volnál tölem
mint példaúl Miskolcz, hogy jöhetnénk mehetnénk: engem igen
boldoggá tenne. De ugy-e eljöttök már jövő nyáron? el! bizo-
nyosan el!

Sajnálom hogy drágaság van nálatok ! mért nem vagytok
közelebb? menyi búzát adhatnék nektek; nekem van most 100
köböl életem is! Muszaj volna elvennetek!

Mentovics irja vagy iratja hogy ir, de azért soha sem ír:
vártam most is levelet az ígéret szerént, és kaptam semmit.

Szász Károly forditmányát megkaptam, elosztogattam,
a pénzt beszedtem és elkőltöttem, azért Sz. Károly nyugodt
lehet, pénze jó helyen van. és addig nem is kapja meg, mig
nekem nem ir: hogy hova tette a Bata paptanát? meg a theo-
logiát;
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Te ! ti anyian vagytok ott egy szőrű és mesterségű embe-
rek, és még is ıitkán látjátok egymást? temposkodtok? hat
nem minden este együtt töltitek a téli estét? ezt nem értem ! az
az értem biz én! mert mit mondtam fölebb?

Ne morfondirozzál Jánoska, ha néha tompa butaságba
sülyedsz mint én, igyál egy kis jó bort, mint én _ innám ha
volna!

Van lap elég. A Pachét már megkaptam, nekem tetszik.
,,Az első szám már szerkesztve volt" irja valakinek. Hm! tehát
elő akartunk állni mindjárt az első számban ugy-e? elkestünk!
oda a dicsőség ! Azért hogy A. betű vagyunk, hátrább is marad-
hatunk! _ Isten veletek! nömmel együtt csókolunk mindnya-
jotokat, kedves komámasszonyt,* Lacit, Julcsát. Isten veled!
'*] ad vocem: komámasszony _ _ _ no de, majd máskor.

igaz barátod
Miska.

443.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK

:Hanva, 1853. jan. 8. után]

Édes Jánosom !
Nem rég irtam hozzád, itt van még nehány sor codicillus-

képen levelemhez.
A Délibábot még nem láttaın; csak más lapból látom az

első szám tartalmát. Tehát Arany Tompa és Toth Kálmán az
első számban egy kalap alatt! Fene ember az a Marczi! _ Hát
nem azért szöktünk-e meg a Hölgyfutártól, hogy ezen óıiások-
tol is megszökve legyünk? Most mit tegyünk fontold meg! Szó
nélkül hagyjuk? vagy Marczinak tudtára adjuk: hogy nem
szivesen vesszük az illyen tréfát. Nyilatkozzál, nyilatkozzatok!
én megvallom: a Tótokkal nem akarok egy lisztán állani. Vagy
talán már annyira kinőtte magát ez a fiók Oriás, hogy ellene
szólni bajos volna? Szóval tudosíts, azonban a mi történni fog:
történjék zaj nélkül. Isten veled

Miska

C1mzés:] Aranynak
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4-44.

ARANY-ERcsEY SÁNDORNAK

Nagy Körös jan. 15. 1853.

Kedves öcsém,
Hogy illy későn és most is röviden válaszolok leveledre,

tulajdonitsd több oknak, mellyek közűl egy, de nem legfőbb,
a hanyagság. Annyi felé kell most válaszolnom s én mindig csak
halasztottam, remélvén hogy így nem szaporodik rám a vála-
szolási kötelesség; de bíz' ellenkező történt. Azért csak röviden.

A karácsonyi és névnapi ünnepek itt is megtörténtek, de
nem vigasz részünkről, mert szegény nénéd, több egy hónap-
jánál, mióta betegeskedik a Károlyi nem tud rajta segiteni.
Képzelheted állapotunkat: a kis Julcsa a szakácsné, anyja az
ágyból, vagy, ha olykor felvánszorog is, szobából dírigálja, ugy
eszünk valaınit.

A 15 pengőt megkaptam: de nem tudom miért csak 5
pengőt fogtál ki a hídra, ha az 10-be került. Semmi egyéb re-
paratiora magamat nem köteleztem, s így azt a haszonbérből
nem is teljesíthetem; nem vagyok olly állapotban hogy tehes-
sem, bár akarnám is. A kályhát Sántha ur hordatta ki: szerző-
dése szerint köteles lett volna a házat olly állapotban adni
vissza, mint átvette s a kályhát berakatni. Egyébiránt, mikor
az illetők megnézték, akkor sem volt benn a kályha: átadtam,
ugy, mint volt: több reparatió féle terhet nem akarok nya-
kamba venni.

Tehát ottan a szíjmadzagot most is huzzák? Fene egy nép.
Ha a jövő félévi 40 pengő angáriát lehetne conserválni

minden megtámadások ellen: kedves dolgot cselekednél, ha azon
100 vft. alapítványi pénzt, mellynek kötelezvénye a városnál
van kifizetnéd hogy ne tartozzam vele. Restelem, megis untam
évenkint 6. ftokkal adózrıi rá. Ez esetben kamat sem fizettet-
nék, mert a kamat mindig előre járt ki.

Most pedig bezárom tartalmatlan levelemet, mellyből any-
nyit legalább Olvassatok ki, hogy benneteket szeretünk, s hogy
ölelünk csókolunk ezerszer. Nénéd nem írhat, csókolja Linát,
a kis Julcsa és Laczí szinte csókolják kezeit s ezzel maradok

szerető rokonod
A János.
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U.i. Az ingeket, ha még nem irtam volna, kaptam: (ha irtam
már, úgy is kaptam). Köszönöm.

[Címzés 2]
Ercsey Sándornak rokonilag

N. Szalontán.

445.

ARANY_TISZA DOMOKOSNAK

Nagy Körös, jan. 15. 1853.
Kedves Domokos!
Kovács Bácsihoz írt válaszomban annyira kimerítém

mentségeim töltéstárát, hogy itt, minden mentegetődzés nélkül,
dologra térek. Igen jól tenné, ha említett fordítmányát elkül-
dené hozzám, miután ezuttal be nem mehetek. A vitézt, mit
említ, gondolám hogy csonka vér[es] vitéz, látszott rajta. János
napi kézszoritását, „itt a távol kék ködében" én is hasonló cor-
dialitással viszonzám: nem vette észre? _

Az első hól, nem roszúl van írva, csupán egy kissé piszkos.
Na de a második majd tisztább lesz. Mióta engem is megmos-
dattak, sokkal kényesebb vagyok a kifejezésekben.

Bánkódás.2 Az első sorban a két oh! nálam egy harmadikat
idézett elé. Különben jól van írva; a forma is sükerült: azon-
ban például az illyet: át, rövidnek nem venném. Különbséget
teszek a helyzet által és természettel hosszú szótagok közt. Az
utóbbiakat rövidnek egyátalában lehetlen venni, az elsőket,
illy nehéz dactylicus formában, vette rövidnek, Verseghy óta,
minden költőnk, de csak csínján! Kiváltkép az m_n-hangok-
kál támadt gyenge positio az, a mit _ elvétve _ rövidnek
vehetni, mint Vörösmartynál:

,,Vad meg nem üvölti nem szállja madár".
Mért hogy .3 közönséges. Nem mondhatom itt hibás vagy

ott, de nincs benne semmi új; hang, képek, fordulatok, mind a
szokott.

Egy koporsó feletti* Szebb mindeniknél. Költői mindenütt.
Csupán a commatisálása nem legjobb, ami a rythmust rontja.

Pohár közt . . .5 Nem rosz, de látszik rajta hogy cime hazud.
Cypresekkel .° was ist das? Cyprus v. Cupressus van, de czypresch
mncs.

1`5 Ld. e kötetben 134_135., 142-143. l.
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ÉS ezzel bevégzem jelen bírálatim sorát, mondanám ha
Toldy F. volnék. Igy pedig azt mondom, hogy isten áldja meg!
s azt is megvallom, hogy egy versét, mit közelebb meg találtam
dicsérni, elkiildöttem egy bizonyos költői tekintélyhez (mind
literatori tón) ki a legkedvezőbben nyilatkozott felőle s én na-

35 gyon örültem. Éljen boldogúl s írjon minél elébb, minél gyak-
rabban.

barátja
Arany János

446.

ARA.\'v_To3/[PA MIHÁLYNAK
[Nagy-Kőrös, 1853. január 18. I. levél]

,,Oooóóóhh te Miska É" mondaná Szász Károly, felemelve
hangját a negyedfél fogú lajtorján, a mivel az ő hangterjedelme
bir _ oh, te Miska, mondom én, csalánra p . .eltél-e, hogy
engem így korpázni kezdesz olly dolgokért, mellyek miatt nem
érdemlem? Pro primo: hogy én egy-két hónap mulva írok,
akkor sem válaszolok, leveledre. Hát magyarázzam-e a vítzet,
mi az egy havi késedelemben rejlik? Nem világosabb-e az a
napfénynél és ahatalmas szultán szakálánál? Vagy uj szállásom
körülményes leírása nem azon élczeknek köszöni-e születését,
mellyek abban bııkfenczeznek? S te duzzogsz, te expectorálod
magadat, te egy rozzant faházban is örömest látnál &c. Ezért
czudar a levél általi közlekedés: az ember mosolyogva ír és ösz-
szevont szemöldökkel olvassák! Ebből is elég ennyi.

Szakálad és bajuszod tisztelem: de te képzeld Jánosit
Mentovichot szakál nélkül; vagy, minthogy képzelni nem tudod,
hát jöj j ide és nézd meg. Engem ne is nézz csak őket.

Vísszatérve a quartély leírás elleni philippikádra, nem
mondhatnám, hogy az nagyon következetes. Azt írod, hogy már
podgyászotok felrakva, a ló befogva, kedves komám asszony
kalap-szalagja megkötö-félben volt, mikor szállásom hű leirá-
sát vetted, mire aztán fölöslegesnek véltél minden hozzám uta-
zást; mégis később panaszkodol, hogy efféle leírás semmit sem
ér, így ugy. Már édes öcsém, ha a leírásból nem épűltél semmit,
a következetesség azt hozandotta magával, hogy se a podgyászt
le ne rakasd, se a lovat ki ne fogasd, annál kevésbbé az én jó kis
komám asszony kalapja megkötését félben ne szakítsa, hanem
íll'a berek, nád a kert ! megnézni személyesen azt, a mit leirás-
ból meg nem ismerhetni.
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Azonban, tudtodon kívül csakugyan megfordultál nálam,
és pedig íllyeténképen. Játszottunk vala ferblit ketten, nagyba.
Tudod milly nagy kártyás vagyok: akkor különösen hazardi-
roztam. Előszedtem minden pénzemet, te is minden pénzedet.
Híttam, megadtad, visszavágtál, megadtam s ez így foly sokáig.
Az én játékom bizonyos vala, négy ászom lévén. Kifáradván a
birkozásból, vagy is kifogyva minden pénzünkből: te kérded:
mi van érte? felelek ez csak 4 kétszem. „Kevés” mondod. Én
nagy szemeket meresztek. „Kevés” folytatod, mert ez girigári,
t. í. hetes, nyolczas, kílenczes, tízes, különböző szinekből, a mi
viszi a négy kétszemet. S behúztad a cassát. Másnap beszéltem
a collegatusnak, mondván nekik, tegyék be a 7, 8, 9, 10. számot
a lottériába, úgy is mindig rakják. Nem tette egy sem. S mi
történik? Következő húzáson kijő számaím közül a 7, 8, 10.
Én persze nem tettem meg, mert nem szoktam, s még ez álom
után is bolondságnak hiszem az effélét. Tehát csakugyan jártál
nálam, Miska.

Már pedig, barátom én mégis szeretnék veled egy falu-
ban lakni. Nem félek, hogy meghidegedjenı írántad. A mi az
apró cseprő összekapásokat illeti, azok lám, levélben is megtör-
ténnek, utí figura docet. De azok nélkül sem barátság sem sze-
relem el nem lehet, vagy unalommá változik. Mind a mellett
ne félj, hogy valaha egy faluba jussunk. _

Kell is nekem buzád ! nem eszem én búzát, kenyeret eszem
én a píaczról, szépet igaz, de drágát. Köszönöm egyébiránt, jó
Miskám, tudom hogy adnál egy karéj kenyeret, ha magadnak
másik nem maradna is; de lásd én ha innen elmegyek lakni,
nem Hanvára megyek, hanem Szalontára, s ott nekem is lesz,
ha nem 100, legalább 10 -20 köböl gabonám. Pedig, pedig nem
soká uralkodom én itten, a mennyi kedvem van.

Lísznyaiból nem annyira a majestas hibázik, mint egyéb
valami, de azt nem lehet, nem szabad kimondani.

Már pedig barátom, hiába gyanúsitasz a „szerkesztve
volt” megjegyzéssel, mert én nem írtam neki, hogy az első
számban léptessen fel, sem az A. betűnek annyit nem arrogá-
lok. Mit bánom én, ha a borítékra nyomatja is versemet, csak
fizessen.

Az ,,advocem komám asszony-t” kár volt máskorra ha-
lasztani. Bizony a komád asszony, szegény, már hat hét óta
beteg, többet van ágyban, mint nem; képzelheted a gazdasz-
szonyságot, mit jó cseléd hiányában a kis Julcsa folytat! Ezért
nem tudom én, Miskám, a jövő nyáron is mehetünk-e vagy
sem; mert ha az a baja, a mit nem gondolok ugyan, de meges-
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hetik, és illy iszonyú szenvedésekkel kezdődik, mi lesz a vége?
azt csak isten tudja. Rettegek, ha rágondolok, másnak a vilá-
gért sem mondanám, neki sem, de magamban egyre aggódom.

75 Az orvos még eddig mit sem tehetett, nem tudja magát tájé-
kozni. Erről válaszodban ne szólj semmit, nehogyő is elolvassa.

Isten megáldjon, édes barátom, csókold helyettünk ked-
ves nődet és magadat is.
Nagy-Kőrös, január 18. 1853.

igaz barátod
A János.

447.

ARANY--TOMPA MIHÁLYNAK

[Nagykőrös, 1853. január 18. II. levél.]

Felbontám a boritékot, édes Miskám, hogy később vett
,,codicíllusodra” is mondjak valamit. Én már láttam a Délíbáb-
nak három számát. Jókai már a programmban kimondta, mit
akar. „Senki sem olly erős közülünk, ugymond, hogy az írodal-
mat egymaga fentarthassa és senki sem olly gyenge, hogy nél-
külözni lehessen, vagy hogy hasznos.szolgálatot ne tehessen”
(a szavak nem jutnak eszembe, de az értelem körülbelül ez).
Igy tehát nincs miért megütköznöd a társaságon, mellyben fel-
vezettetél a D. közönsége elébe. Különben az a vers nem épen
rosz, s annyit feltehetünk Jókairól, hogy a roszat talán nem is
adná. Egyébiránt a Hölgyfutártól nem annyira, vagy nem csu-
pán a Tótok, hanem azon mindenfele barbar népek elől retirál-
tunk, kik ott a Gleichberechtigung elvét nagyon is képviselik.
A mi illeti T. Kálmánt, Vadrózsáiban van egynéhány, a mi vad-
rózsának megjárj a: de olvastad-e Kinizsijét? Én olvastam. Itt
egy kis mutatvány:

Midőn a vén anyjuk annyi kincset látott;
Képzelhetni minő fura képet vágott!
Két garas formában nyitva maradt szája . .
Gyomrában kóválygott a sok jézus! Márja !

ez a vén anyjuk egy tisztes nő, Kinizsi édes anyja! Ex ungue
leoneml Vagy ez a hely:
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M.ínt mikor egyetlen isten áldta völgybe
A forrásviz három oldalról ömlik le:

25 A három jó lélek könye akkép szakadt . .

nem tudom, eınlékszel-e Toldiban:

Mint mikor két hegyről összefoly a patak,
A kétféle könyek egybeszakadtanak . . .”

Annyira meglopta Toldit, hogy kis Julcsám is ráismert a
50 lopott helyekre: ,,apám! ez innen s innen van !” Nem csak az

első Toldit kopírozta pedig, hanem a másodikat is, a mutatványt,
mi a (Foe[nixben]) Phoenixben kijött.

Hanem azért ő nagy költő, szép leányok jutalmazzák,
maga is szép fiú. _

55 Mind ezekből az a tanulság, hogy írjunk biz azt, ne levelet
Jókainak, hanem verseket lapjába, soha se törődjünk a mel-
lettünk feltünő óıiásokkal, ne irigyeljilk babérjaikat, hadd nő-
jenek pálmavá. . vagy gombává, mindegy, mi pedig marad-
junk azok, a mik vagyunk, írjunk gonddal, írjunk szerényen,

45 elbizottság nélkül, s ha zsenik nem vagyunk, írjunk mint
Iiorácz

Operosa, parvi, (azaz: nos parví)
Carmina

A méltánylás nem marad el, vagy ha késik is, előbb utóbb
45 meg fog jőni; ha pedig a közönség ízlését e mostani ficzkándo-

zások végkép elronthatják, akkor ne busuljunk rajta, egy olly
közönség tapsa nem ér egy dorombot.
Signatum Nagy Kőrös, ut supra.

btod A János

448.

TISZA DOMOKOS_ARANYNAK

Pest Január 18-ka 1853.
Édes Aranybácsi!
Régolta vádolnak engem, hogy a pénzt hiába valóságokért

kidobálom, hogy egy kis kabátra, egy kis csizmára, alig marad,
és én régólta védem magam é vád ellen, s menteném ha millió-
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kat költenék légi utakra, mivel a tudósok bebizonyíták, hogy a
levegő, mit sem nem látunk, sem nem hallunk, se nem szagolıınk,
valami ; - de most már végem van, e vád igazzá vált, olyanra
adtam pénzt, a mit ugyan láthatunk, hallhatunk, új korában
szagolhatunk, csak egy huszast adtam érte, még is pazarlás,
mert az semmi, absolute semmi ! Ezen prológot minek csináltam
volna, mint Tóth Kálmán Kinizsiének! Kín-is-a! A májestás
benne ostobasággá, a naivitás mosdatlansággá, a népiesség pi-
maszsággá fajult. _ No de elég majd még cikk lesz belőle, bele
szeretek s Kőrös helyett Pákhoz küldöm. A Pákh lapja igazán
érdekes, és még később! Roppant csatáknak leszünk tanúi,
Hencidától Bonczidáig folyand a fekete lé, a tinta.

Bár csak minél több versem volna „írói tekintély' ' elibe való,
de miolta így el vagyok foglalva, minden ízem többnyire tiszta
próza mint hajdan Vojtina Gáspáré. Verseimből a Betegágybam
csak in fictione értessék, teljes egészségnek örülök.

Télen 1

Kandallóm kialudt. Körültem csend vagyon,
Csak néha nyargal el s beszól az ormi szél.
Lehullott a levél, mező s fák kopaszon
Madár nem énekel, némán dereng a tél.

Fej em keblemre csüng, a zúgó szél eláll
Lelkem él még csupán, és messzi röppen el
S egy percre míg időz tavasz, nyár álminál
Halál álom lepel természet és kebel.

Beteg ágybcm2

Most szakadj meg, óh most életemnek
Könnyben annyit ázott fonala,

Jobb ily percet öltők sem teremnek !
Boldog lettem, véle, általa.

35 Kárhozat volt ígéző szemében

I

Üdvezűlés reszkető ölén,
És felejtés az öröm percében,

Kéjsohajtól rezgő kebelén

1"* AJ. kritikáját e versekről ld. 157. 1.
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Oly kicsiny volt szívem míg szaggatták
40 Bús gond férgi, s balsors üldözött.

Most oly nagy, hogy az egész menyország
Angyalostól bele költözött.

Most szakadj meg óh most, életemnek
Mátkacsókban ázó fonala!

45 Hogy ez éj re a rózsás egeknek
Derüljön fel örök hajnala

Mily szép kép volt ! mért is ébredék fel !
Hogy itt nyögjek árván, betegen.

Szép hazug kép ! melyet lázi hévvel
50 Össze rakott (bűvölt) ingó képzetem.

Szakadj meg hát rideg életemnek,
Vég könyemmel ázó fonala;

Nap s hét új új csalódás teremnek
Szakadj meg hát érte, általa.

szerint. Az ég áldja meg! (őket is).
55 Lássuk hát die letzten Kinder meiner Lcmne Kotzebue

szerető tanítványa
Tisza Domokos.

[Címzés :]
Arany jános Professor
Urnak

449.

KOVÁCS JÁNOS-ARANYNAK

N. Kőrös

Pest 19/I 1853.
Barátom !
Hogy be nem jöhettél, azt is sajnáltuk, de még inkább az

akadályt, kedves nöd betegségét, kinek szivemböl kivánok jobb
egészséget. Egyébiránt reményljük, hogy mihelyt teheted, meg;

5 látogatod Pestet, ha mindjárt a farsangra nem jöhetnél is be-
hiszen te Kőrösön is tánczolhatsz annyit, mint én Pesten.
Biztasd neki Jánosit is, hogy ha bejön, látogasson meg. Én
ugyan az ö szakállát nem nagyon sajnállom, söt szükségesnek
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is tartottam, hogy egy kissé simittassék meg: már most csak
1° házasodnia kell, - különben is másként alig ha kerül mosta-

nában a dolog esketésre -, s akkor osztán készen lesz a fried-
fertiger contribuent.

Kedves Nődet, mint szinte az én tisztelt barátimat kö-
szöntsd nevemben, s én maradok

15 barátod
K. János.

4-50.

ARANY_TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös, januar 20. 1853
Édes Domokos,
Ma vettem becses sorait, ma válaszolok, nehogy ismét

.,napok jőjenek, napok menjenek" a húzás halasztásban. Kini-
zsit helyesen bírálta meg: az jobbat nem érdemel. Rosz könyv-

5 ről szokás mondani: a mi benne jó, az nem eredeti, s a mi eredeti,
az rosz. De itt, a mi lopva van, az is rosz, el van rontva, mint
tolvaj összekalapálja a rablott ékszert, hogy gazdája rá ne is-
ınerjen. Azért nem is mondom, hogy ez vagy amaz kép, helyzet,
fordulat stb nem övé; övé, övé, övé, senki másé. Igaz, hogy első

10 éneke hasonlít Toldi első énekéhez ; amannak első sorai a János
vitéz kezdő soraihoz; második éneke a Daliás idők első éneké-
hez, egyes képei, szólásai szinte hatalmas reministentiára mu-
tatnak, például, hogy a sok közűl egyet említsek:

Mint mikor egyetlen isten áldta völgybe
15 A forrásviz három oldalról ömlik le;

A három jó lélek könye akkép szakadt . stb.

ez kissé hasonlít a Toldi bucsújához anyjától:

,,Mint mikor két hegyről összefoly a patak
A két féle könyek egybe szakadtanak“

20 No de az nem baj, itt három patakról van szó: tehát az erede-
tiség megvan.

Nem hibáznék, ki azt mondaná, hogy a mottójától fogva
végig csupa plagium; mert a mottója is szakasztott mása a
Szuhay Matyiénak: terem az ember mint á háti bőr; a végsorok-

25 ban pedig: ,,fia, leánya nem maradt, de fennmaradt dicsősége"
ez is olly formán megy, mint a Toldi berekesztése.
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Hát még a mese milly remekül van egybeszerkesztve!
Az a kár, hogy Kinizsinek születésén nem kezdte s úgy nem
vitte haláláig. Akkor még kerekebb lenne eposza.

No de elég erre - vagy tán sok is, ennyi papírt veszte-
getni. Térjünk ad propositum.

Télen,`1 költői alapja elég jó, de kidolgozása nem. Nagy
baja volt az l betűvel, rímet csinál, a hol nem szükséges is; a mi
pedig bántja a fület. Nyargal el s beszól a szél azután ,,Lehullott
a levél (rím) ; madár nem énekel, dereng a tél; a zúgó szél el áll ,'
lelkem él, röppen el.

Halál álom lepel
Természet és kebel.

Ezenkívül a zúgó szél eláll nem jó helyre van beszúrva, a ,,fejem
keblemre csüng“ és „Lelkem él" közé.

Beteg ágyban? minden tekintetben jobb az elsőnél, bár t
és k ebben is sok van. A képek közül nem szeretem a hőnybeız
és csókban ázott fonalt: egy szál (valóságos) cérnát képzelek.
könyben, vagy nyálban megáztatva, s ez olly kicsinyesf Az
életfonált abstracte már tudjuk képzelni, a nélkül hogy a cérna
eszünkbe jutna, de ha megáztatjnk, akkor már csakugyan ken-
dert kell képzelnünk.

Lám így aggatózom én, édes Domokos ; így keresek lıa
nem is a kákán, legalább a cérnán göcsöt; de abból nem az
következik, hogy elkedvetlenedjék, hanem kerűlni tanulja egy-
felől Scyllát, másfelől Charybdist.

Kovács Bácsinak ez úttal nem írok: köszöntse nevemben és
ölelje. Pedig írnom kellene: kérésem van hozzá. A kérés abból
áll, hogy sétái alkalmával ejtené utjában a jóféle antiquariuso-
kat s kémlelné ki, miféle grapsák lennének ott (nem felette
drágán) megszerezhetők. Figyelmét egyelőre e könyvekre ter-
jesztené ki:

Schwanátner: Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac
genuini. (Különös tekintettel azon kötetre, hol a lláagister Thu-
róczy krónikája foglaltatik). Bécs 1768 - (vagy más kiadás is)

Enálicher: Monumenta Arpadiana (ez hihetően még könyv-
kereskedésben is megkapható, mert nem régi kiadás.)

Podhrádczky: Cronicon Budense (1838) és Kézai Simon
(1838) Buda vagy ha Podhrádczky nem volna akkor:

Horányi: Simonis de Kéza. Cronicon hungaricum
1782.

1"” Ld. e kötetben 154-155. 1.
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S legyen szíves megírni, mit talál mit nem ezek közül,
mi az ára, vagy ha nem felette borsos, ki is fizetni s elküldeni,
én köszönettel eleget fogok tenni.

7" Isten vele, édes Domokos!
barátja

Arany János

[Címzés:]
Tisza Domokosnak szeretettel.

Pest.
Nádor utca 11-k szám

2-k emelet.

451.

PÁKH ALBERT_ARANYNAK

Pest Jan. zo - 1852 [1853]

Kedves barátom,
Egy kezemben levő recepisse tanúsága szerint még f. hó

6-án küldtem hozzád egy levelet, mellybe Io pft volt zárva.
Egyuttal megkértelek abban, hogy soraim vételéről ha lehet

5 tüstént tudósits. Mind eddig hiába várom becses manupropria-
dat s aggódni kezdek. Baj van? - kérlek oszlasd el kétkedé-
seimet. _

Nem akarnál-e ismét valami küldeménynyel boldogitani?
Hogy vagy velünk megelégedve? Szólj hát ! Én is beteg

10 vagyok, Gyulai is beteg - s a lap összecsinálásán kivül egyébre,
p.o. levelezgetésre, se időnk, se tehetségünk.

Tompa Miska uj művének örvend; szűk lett a háza, gyer-
meke született - ınikor irt, a genusát még talán maga sem
tudta mert nem említi. Különben erősen biztat s ígér. - Azok

15 a vidéki posták temérdek verset küldöznek.
Szász mai s minapi levelére Gyulai készül szüntelen felel-

getni - egyszer csak összeszedi magát. Köszöntöm, valamint
téged is

Pákh Albert
[Címzész]

Arany János urnak
Nagy-Kőrös
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452.

KOVÁCS JÁNOS-ARANYNAK

Pest, 25/1 1853.
Barátom !
Schwandtnernek I-ső kötetét, mellyre inkább van szüksé-

ged, ime küldöm; több kötete nem vólt meg ezen Antiquarius-
nál, hanem egy másiknál megkaptan a 2-k és 3-k kötetet is,
még pedig egésszen fedél nélkül, de papirja tiszta és ép, s Bécsi
kiadás 1768-ról. Ennek az ára volt 50 p. r. amaz más kettőé lenne
1 f. 30. p.p ; ha ezeket is akarod, légy szíves velem tudatni, s én
azonnal megveszem. Kézai Simont még talán megkapom hól-
nap, legalább biztattak vele; de sem Éndlichert, sem Podhracz-
kit még eddig nem találtam; azonban még teszek egy próbát. A
Chrestomathia végett is engem kért meg Jánosi, s el is hozattam
mind a két Füzetet, s az előfizetési nyugtatványt ott tartották,
miután már nem lessz rá szükséged.

Kedves nödet tisztelve s gyermekeidet ölelve maradok

barátod
Kovács János

úgy találám biz ezt írni ölelve, de hirtelen kitörültem, nem azért
mintha a kifejezést megbántam vólna; hanem csak nem tudja
az ember, micsoda szigorú fogalmaid lehetnek illy ostrom álla-
potban a vagyorı és személy biztonságról.

[Címzés :Í
Arany János Urnak

4-53.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Pest. Jan. 25-ke 1853.
Édes Aranybácsi!
Épen ma délután kikutattuk mind a három pesti ó-könyv

kufárt, de csak részben találtuk, a mit kerestünk. Schwandt-
nernek t. i. három kötetit, az elsőt egyiknél, a másik kettőtt [ !]
másiknál, még pedig külön kiadásban, de az[t] hiszem, mind-
egy. Kovács bácsi meg is vette az első kötetet melyben épen
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Thuróczi foglaltatik, 50 p x ron, s Jánosy úrtól, kinek három
pengőmet is átadám, kiküldi Kőrösre. A harmadik kufár holnap
reggelre biztat, hogy talán addig megszerzi némelyikét a ki-
vántaknak.

A három pengőről jut eszembe, hogyha ugyan rosz neven
nem veszi, szeretném emlékezetem nyomán Arany bácsit azon
Moore-ra való előfizetés körül némileg felvilágosítani. Én ugyan
és Kovács bácsi nem fizettünk, s most küldjük a pénzt Jánosy
úrtól, de azt tudom, mert előttem a kis szobában történt, hogy
Kálmán a tíz példányért átadá a pénzt, egy ötforintost, így
tehát Aranybácsi bizonyosan csalódott midőn Kovács bácsinak
írá, hogy semmi pénzt sem adott át Szász Károlynak.

Még egyszer kérem ne vegye rosz neven édes Aranybácsi,
csak azért zsidóskodom, hogy a ne talán keletkezendő kellemet-
lenséget, kölcsönös felvilágosodás által elhárítsam.

Most pedig két rosz versben bosszú fegyvereket nyújtva

maradok
szerető tanítványa

Tısza Domokos.

Tél van ágy e .1

Tél van úgy e, tél van e kebelben,
Szép madárkák, csattogó dalok.

Azért e csend némán és leverten?
Él danátok azért hallgatott.

Illik e csend. Lombvesztett ligetben
Csak gúny volna fris madár dala,

S óh mily hideg, rút hideg van itt benn !
Kedv, remény, mint zöld lomb elhala.

Mért maradtok? - Némán nem szeretlek !
Keressetek szebb hont egyebütt,

Szálljá[ !]tok el oda hol nevetnek
S az örömnek forró napja süt.

Szállj atok, mi boldog a ki szállhat, . . .
Száll! bú és gond messzi elmarad

Mért nem adtak mint dal- és madárnak
Nékem is szállásra szárnyakat !

1 AJ. kritikáját e versről ld. 161. 1.
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Szerelmi dal”

Aria: Veres bársony süvegem.

Legszebb lány a faluban
Kinél az én szívem van.

Zálogba van és miért?
- Az ő piciny szíviért.

Piciny kis szív, de hamis
Van vele sok bajom is

Túdom hogy az enyémmel
Kevesebb van szegénnyel.

Az a gyöngyöm kis leány,
Olyan ritkán pillant rám,

Bár zsoltára lehetnék!
Szép szemétől éghetnék.

Gyönyörű kis tubicám
Röppenj ide énhozzám,

Tiszta búza szűzcsókom,
~ Akár vékával szóroml

454-.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös, jan. 26. 1853.

Kedves Domokos,
_ Már pedig akárhogy difámálja, az az első versl jó, kivévén
egy rímet: dalok _ hallgatott, melly igen erős, s éppen azért
igen gyönge. Az eszmére nem azt mondja Tompa a Délibáb első
számában! Csak dalolni kell biz azt, ha tél van is.

A népáaltz illetőleg (zária = dallam) azzal sincs sok bajom.
Egy kicsi még is van.
„Van vele sok bajom is".`
hát még mi is P Nem jól van magyarul.

1 AJ. kritikája a „Tél van úgy e. . ." c. versről.
2 AJ. kritikáját e versről ld. alább.
* Ld. e kötetben e lapon.
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Tudom hogy az enyémmel
Kevesebb van (neki) szegénnyel.

jó fordulat; ha ugyan e szív csere áll, a minthogy áll, ha a köl-
tőknek hinni lehet.

A -uéka számra szórt csók egy kissé képtelen, azaz nem
lehet kéýzelni.

A Kálmán 5 pengőjére tisztán emlékszem, a miatt nem is
fog baj lenni. Nagyobb biztosság okáért reggel beszélek Szász-
szal (mert ezt este írom) - úgy hiszem semmi baj sincs, még
az sem forog fenn, hogy át ne adtam volna; különben a másik
ívet is megnézem egy bajjal. Köszönöm hogy figyelmeztetett,
minden rendben fog lenni.

Fogadja szíves kézszorításomat.
Szerető barátja

Arany János

4-55.

KovÁcs JÁNOS-ARANYNAK

Pest 27/I. 1853.
1Barátom.

Éppen csak azon könyvet nem kaptam még meg, melly-
ről azt irád, hogy talán még könyvkereskedésben is megkap-
ható: Enálichert. - Podhráczky Chronicon Budense-jét (:Buda
1838:) 2 p.ft. és Horányi M. Simonis de Kéza Chronicon Hun-
garicum-át (:Buda 1782:) 48 x.p.p. tehát úgy hiszem nem igen
nagy áron, megvettem, csak hogy már most vagy Jánosit küld
vissza, vagy csinálj neki valarni más lábat, hogy Kőrösre ki
küldhessem. Én ugyan megkisértem a Körös Városa házánál
a Házmestert, ha ö ki tudná küldeni, mert azt hiszem, hogy ha
szükséged nem vólna ezen könyvekre, meg sem vetetted vólna
őket. Ugy-e eltaláltam! Endlicherre nézve is tettem rendelést,
s ha meg kapom, vagy meg veszem, vagy tudósítlak felőle, a sze-
rint, a mint az árát meghatározzák, s én vagy ólcsónak vagy
drágának találom. Schwandtner 2-k és 3-k kötetét illetőleg be-
várom rendelkezésedet.

Isten veled! ölel
barátod

Kovács János.
[Címzés :]
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4-56.

ARANY-PÁKH ALBERTNEK
[Elveszett]

[Nagykőrös, 1853. január 29. kb.]

(Kéri, hogy a nála levő, verseiért járó pénzéből fizessen ki Kovács
Jánosnak 3 pengő forint 63 pengő krajcárt.]

457.

szILÁov1 1sTvÁN_ARANvNAK

[Máramarossziget, 1853. január 31.]

ARANY JÁNOS-NAK
csak nem két évi hallgatás után,

megújított ismét-üdvözletét küldi,
s ezennel

5 megemlékezését s további barátságát kéri
Szigethen, január 31. 1853

szrLÁoY1 rsTvÁN
[Címzés:]

T. cz. Arany János urnak,
a nkörösi rgymn. e. tanárának

N Kőrős.

458.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK

(Putnok, 1853. január 31.]
Édes Jánosom!
Ismét Kassára ideztettem, ne irj, ne irjatok! s ha tán

hosszabb ideig nem olvashatnád soraimat: ne ütközzél meg!
Sors mala, nihil aliud! isten veled, isten veletek.

5 Putnok januar 31. 1853
barátod

Miska
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459.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Pest. Február 1-én 1853.
Édes Arany bácsi!
Mily roppant gyorsan halad az idő! Midőn kedves levelét

kaptam azt hittem az egész múlt hólnap előttem van, s íme egy
nap a másik sírja és már Február elseje! Egyébiránt azért

5 nem feleltem egyszerre, mert nem volt vers készen mi több mint
féléve, soha sem történt meg, és most is csak azért, mert a
napokban midőn Arany bácsi comissiójából négy antiquaıiust is
felhánytunk, három költőt vettem egy pengő forinton, s azok-
nak olvasásával voltam elfoglalva. Ezen költők Fazekas, Sz.

1° Jóbi Szabó László és Thomsons Seasons. A két utólsó igen sok
élvezetet nyujtott és nyujt nékem, de Fazekast, miután Lúdas
Matyit már rég olvastam, a többit pedig nem szeretem, sajná-
lom hogy megvettem. Szabó László igen kellemesen lepett meg,
azt hittem hogy valami gyenge 1`ímelő, és íme egy széplelkű, sok

15 helyt mély érzésű költőt találtam. Kiemelem benne ,,Az együgyü
paraszt”, igen jó népies, lehetne jó rímekben utánozni. ,,A sír-
halom", ,,A poéta", ,,A szerelmes pásztor” nyolc első sora, s még
többek. Thomsonról nem is szólok, az idegen, tehát of course
hírben sokkal jobban ismertem Szabónál.

20 Az isten áldja meg!
szerető tanítványa

Tısza Domokos.

Kesergésl
(Szabó László ,,Sirhalma" formájára)

25 Hangj án nagy mély fájdalomnak,
Rólad, rólad, szól dalomnak

Bús kesergő szózata !
Míg, mint eső, fellegekből,
A sohaj temérdekekből

5° Hull a könyek harmata!
Majd ha sohajjal nem bírom
Könyeimet mind kisírom

Éltem elszáll mint a tó,

1 AJ. kritikáját e versről ld. 167. 1.
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Melyet egy hő nyári napnak
Izzó súgari fogyasztnak

Óh ! mert így elvesztve téged
Ezer titkos bánat éget,

S kurtítja bús percimet.
40 Vígaszt zengnek anyi ajkak,

oh! de ha z-1 tiéd hallgat,
Néma, bezárt, és hideg!

HOn'vágy.2

Szülőföldem, kerek puszta határ!
Beh ! régen volt hogy nem láttalak már.
Elkísértél, soká el nem hagytál,
Végre még is hátul elmaradtál.
Elmaradtál ! és bár hogyha váltig
Arva szívem hozzád vissza vágyik
Soká lesz az míg anyja ölére
Az elzüllött fiú vissza térne.
Csak messzünnen sohajtoz utánad
Vidám arcát űli komor bánat.
Hogy őt, puszták szabad pacsirtáját,
Elnémítják, kalitkába zárják.
- ,,Zárjanak be, él az emlékezet
Be nem fogják könylepett szememet
S én e könyben, mint a délibábon
Nyáj ak, falvak úszó képit látom !
Ne hallj ak hírt bármeddig felőled
Az én lelkem el nem szakad tőled,
Megnyergelem a nyúgoti szelet,
S gondolatban találkozom veled !

460.
ARANY-sz1LÁoY1 ISTVÁNNAK

Nagy-Kőrös, febr. 5. 1853

Hagyjuk, édes barátom ! a lapidaris betűket és beszédet,
szóljunk egymással ugy, a mint szoktunk. Épen azon gondolko-
zám a napokban, hol is szakítottuk félbe a correspondentiat

2 AJ. kritikáját ld. e versről 167-168. l.

S egy vízcsepp sincs új jitó.
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hogy felvegyem az elbocsátott szálat. Most emlékszem már.
Utolsó levelemben, még Szalontáról, egy kérdést intéztem vala
hozzád, te válaszoltál levelemre, de a kérdésre nem, ígérvén, hogy
nem sokára fogsz. Én vártam, vártam, a válasz elmaradt. Te
megfordııltál Szalontán, én csak utólag tudtam meg: aztán
,,elvadultam, elzüllöttem Szalontáról, mint a melly kivert kan
elzüllik a nyájtól"; más emberek, más tárgyak, más gondok stb.
ez az egész. De a más gondok s emberek sem feledtették el velem
egykori jó barátimat, de gyakran visszasohajték ama boldogabb
napokra; vissza bizony! Hanem elég ebből ennyi.

Itt vagyok tehát az alföld egyik Kanaánjában, hol az
ember hatodfél száz forint fizetés mellett meghalhat éhen, olly
nagy a drágaság a főváros közelléte miatt. - Tavaly mintegy
500 pengőm kerűlt, fizetésemen kivűl, mégis elment utolsó fillérig;
bár korántsem élünk ugy, mint quondam Szalontán, mikor együtt
voltunk. Hozzá még nőm az egész télen át betegeskedett, most
sincsen jól. A gyermekek nőnek, s egészségesek. Ez állapotom
anyagilag. Mi a szellemi oldalt illeti, az sem sokkal örvendete-
sebb, vekszálnak bennünket különféle dolgokkal onnal felül,
a nélkül, hogy a régen megigért nyilvánosságot megadnák. Meg-
benevolizálnak, megborotválnak, megesketnek, aztán, gondo-
lom, elcsapnak ; miután azt fogják kivánni, hogy egyetemi bizo-
nyítványt mutassunk elő, a ınit nem minden legény fog meg-
tehetni. A kecskemétieknek még rosszabbul van nyakukbeli,
mert ott pénzalap sincs a gymnásiumra, alig fizethetik a taná-
rokat. Itt e részben nincs hiány. Beatus ille qui procul ne-
gotiis! . .

Mind ezen dolgok, bizony csüggesztően hatnak kedé-
lyemre. Magam feje után nem is hagytam volna én oda csendes
Ermenonvillemet, de a tanácsadók ! azok a tanácsadók ! Félteın,
hogy bolondnak kiáltnak ki, meglőnek. Igy jutottam ide, hon-
nan „revocare gradum, hoc Opus, hic labor est["]. - Repül-
hetnék csak mint a fecske! de bagázsiás szekerek, fuvar, pénz
kell.

Illy körülmények közt, hozzá tudva még a közönséges
bajt, nem csoda, ha a múzsa elveszti minden elevenségét, vidor-
ságát? Hogy Fratzé-t ír a világra s emberiségre, mert a Czigá-
nyok semmi egyéb, mint a pessimismus nyelvöltögetése. E
szempontból lehetett volna azt méltányolni, ha ugyan magát e
szempontot méltányolni lehet. De nem tehettem máskép: okád-
hatnám volt. (Megbocsáss e szóért, ki akartam magamat fe-
jezni.) Ha üres, ha tartalmatlan, az nem annyira én hibánı,
mint az állagboté, melly az ostromról neveztetik.
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Node igaz-e hogy megházasodtál? Feleségem neheztel,
hogy meg sem hívtad a lakodalomba. Én apres. Válaszolj mi-
előbb, részletesen, körűlményesen, ne hidd hogy sorsod bennün-

5” ket nem érdekel. Szeretném ha közelebb volnál, de azért Kecs-
kemétre (gymnasiumba t. i. mert a theologia jól érzi magát) ne
vágyj, mig Szigeten éllıetsz. Nyomorúság az egész dolog. 5 -6oo
forintot adnak legfelebb, ebből, ha családos ember vagy 2oo-at
fára és szállásra fizetsz: a többi húsra és zöldségre is felmegy.

55 Aztán meg a bizonytalanság.
Fogadd baráti szives ölelésemet!

igaz barátod
Arany János.

[Címzés:]
T. cz. Szilágyi István tanár urnak

Szigethen
(Máramarosban)

461.

ARANY --TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös febr. 5. 1853.

Sietek, jó Domám, kedves levelére válaszolni, nehogy el-
késsem, a mi nálam nem épen hallatlan eset. Szabó László
iránti szeretetét szeretem, azok a jó régi emberek a formát lelki-
ösmeretesen kezelték. Nehogy mégis mindenben követőjök le-

5 gyen. De úgy látom, észreveszi bennök, mi a poézis, mi nem.
Verseivel most meg vagyok elégedve; az elsőben (Kesergés)1 a
formára fordított több gondot, de a másikban az érzés valódibb.
Ezt, hiszem, hogy szívéből irta, a másikat talán csak csinálta.
Eltaláltam-e P

1” Egyes helyekre is kevés az észrevételem. A sóhaj temérde-
kekből, a mellett, hogy nagyon mekeg, nem is a legsikerültebben
fejezi ki az eszmét, mit akar. Mert sóhaj temérdekekből azt is
teheti: a temérdekekbőli sohaj(a). ,,Ósszegyűlt sohajtömeg"
yagy más efféle, jobban kitenné. FOgyasztnak helyett fogyatnak

15 ıs jó s igy a rim tisztább. A ,,Honvágy[”]ban2 a4-ik stropha leg-
szebb. ,,Régen volt hogy nem láttalak” a mondat hibás. ,,Régen
volt, hogy láttalak" vagy: „rég nem láttalak" „Hátul elma-

1'5 Ld. e kötetben 164-165. l.
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radtál" a hátul felesleges, pongyolaságot szűl, s l betűje soka-
sítja a nagy számú druszáit. „Mégis tőlem végre elmaradtál"
szintúgy kifejezi, s a tőlem a mégis és 'végre naxoqıovıáj át lá-
gyítja. A többivel semmi bajom. '

Kovács bácsit köszöntöm. A budai Chronikon nem drága
már most. Azt hivém a csupasz textus, de a jegyzetek többet
érnek. Különösen a nekem hozzáférhetetlen dubniczi chroniká-
nak éppen azon (. . ) helyeit idézik, mellyekre most szükségem
van. Nagyon, nagyon le vagyok kötelezve! Schwandtner IL kö-
tetében 50 krért nemcsak egy jó, bőrkötésű, aranyozott sarku
könyvet kaptam, hanem igen jó és nem mindenütt heverő (pél-
dául: Kőrös = Kecskemét tékái nem bírják kiáll.ítani !) forrá-
sokat: Anonymust, Thuróczyt, a ,,Carmen miserabilet", mely
azonban sem carmen sem miserabile, hanem legjobb egykorú
forrás a tatárjárás történetéhez. Vajon a III-k kötetet nem
lehetne-e külön megvenni?

Különben nálunk semmi ujság, a nagy sárt leszámítva,
melly ugyan már nem ujság. Fogadja baráti jobbját

Aranynak
[Címzés :]

Tisza Domokosnak szeretettel.
Pesten.

Nádor útca 11 szám
2-k emelet

462.

ARANY-PÁKH ALBERTNEK

Nagy-Kőrös febr. 6. 12853.

Barátom, Albert!
Munkát vársz tőlem, kapsz üres levelet, boszúságot. Ha

csakugyan egy volnék „camýestris consiliariusid” közül, kiket
,,megdolgoztatsz, sőt világ elé is hozod munkáikat - tölte-

5 lékül", jó tanácsot is adhatnék, ha nem hármat, (de) egyet
legalabb: de minthogy az nem vagyok, ez egyet is elhallgatom.
Hanem azon felette csodálkoznám, ha te, vállalatod megindí-
tásakor, olly embereket szedtél volna össze dolgozó társaidúl,
kiknek modorát az irodalomra nézve kártékony hatásunak tar-

1° tod: e következetlenséget rólad fel nem tehetem. Azt, ha ,,lám-

I

pásos fiúd" akar engem, akár mást szépen hazakisér, (ha) mi-
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dőn gyenge költeménynyel zörgetünk ajtódon, csak helyeselni
tudom: illy ficzkóra szükség van, de nagy. Hanem mikor azt
kezdem sejteni, hogy talán nem is a rosz költemények, (ha-
nem) de átalában a népies - modor vagy elv - ellen készül
a harcz és háború (pedig okom van azt sejteni): már akkor nem
tudom, mit keresek lapod mellett, és pedig, mint A.B.C. helye-
sen mondja: ,,meg is invitálva.” Nem feszegetem a kérdést: köl-
tészet-e a nép-költészet, vagy lehet-e azt úgy, mondva csinálni,
mint a czifraszűrt: de annyit látok, hogy a Scott VValterek,
Miltonok, (és) Shakespearek, Byronok mellett is jut neki egy
szerény helyecske: s ha nálunk ez utóbbiak nem léteznek, bizo-
nyosan nem a népköltészet az oka; mert hiszen volt idő, mikor
nem csak a tisztán népiest, de még az olly vad zsenit is, mint
Csokonai (a ki pedig nem tartozott éppen a tndatlanok közé)
váltig ledorongolták, a külföldet ugyancsak tanulmányozták,
utánozták: mégsem merném, a legnagyobb patriotismus mellett
is, azt mondani, hogy csak egy Tassónk is cseperedett volna.
Aztán meg furcsán vagyunk azzal a külföld utánzásával! Roz-
gonyinét én nem tartom valami jónak, akkor is megírtam ; nem
tartom pedig azért, mert messze maradt a kivitelben a korrajz-
tól, mikép én azt képzeletemben kiczirkalmaztam: 110 de ti meg-
dicsértétek, lelketek rajta. Azt azonban nehezen hinnéd, hogy
ez egyszerű népies jószág épen a külföld tanulmányozásának
eredménye, s előképe ama scot balladákban van meg, a mellyek
ezerszerte inkább ballaáák, mint azon ach-os és oh-os história,
mit azokból később a németek gyártottak. Ha ez utóbbit veszem
mintáúl, a tudós A.B.C.-nek bizonyosan semmi panasza nincs,
kivált ha meg van benne a lovagvár, a szőkehaju kékszemű
hölgy, a holdvilág etc. épen mint a Bajza korában. De én van-
dali módon jártam el az utánzásban: nem csak az Arthns király,
Sir Patrick etc. neveket változtattam meg, nem csak a szépen
sántitó trochaeusokat cseréltem fel a kevésbbé művészi népdal-
formával, nem csak a mese helyen egészen újat költöttem: de
ezenfelül a scot élet helyén magyar életet mertem vázolni ; utá-
nozva egyedűl a ballada menetelét, ezt is csupán azért, mert nép-
dalaink s egy-két igazán a néptől eredt balladáink folyamával
bámulatosan megegyez ; de persze a költeményből semmi illyes
ki nem látszik, semmi, de semmi studium belőle ki nem rí, épen
olly kevéssé, mint Toldiból a Frithiof-rege, vagy a Nibelungen,
vagy (nevess nem bánom) Homér! - Ha az ,,Atridák ra-
gyogó dagályát mosolyogva nyögném a tarka pórázon” akkor
tudós költőnek kiáltanátok, ha irnék a „hajnali kellemű fény-
ről”, melly ,,hinti mosolygva sugárát, s mellyre az ifju remény
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rakja le fellegi várát" nem lenne panasz ,,lelki szegénységem"
ellen: de minthogy értem a bakancsosok indulóját: ,,a mit lop-
tál, jól eldugd” bezzeg kell hallanom ezt és amazt. A mi pedig
a tuáósságot illeti a költészetben: mindig többre becsűlök itt
(ismétlem: a poezisben) egy tudatlan költőt, mint egy költői-
etlen tudást.

Én, paraszt aesthetikámmal, a szépet sem a népieshez, sem
a nem-népieshez nem kötöm kizárólag. Nekem a szép, szép
minden alakban. Hogy inkább a népiest mivelem: oka hajlam,
ismerése saját erőmnek, s talán némi principium is. Mert azt
hiszem, hogy amelly népnek nem volt, nincsen gazdag népköl-
tészete: annak nem lesz önálló nemzeti költészete, hanem mások
hulladékain fog élődni, mint Roma a Hellászén: Virgilje lehet
legfölebb: de Homérja soha. Erre könnyü felelni persze, hogy
illyes népköltészetünknek már a Dentumogeriában kellett volna
létezni, s Homérunknak Arpád alatt: de ha akkor nem volt,
úgy bizony most nincs mit rontson a népköltészet. Mert vagy
kifejlik belőle még ezután a nemzeti költészet vagy nem. Ha ki,
ugy kár volna elfojtani, ha nem, ugy (is) még van időnk mások
után sántítani. Denique is ezt a pert nem aestheticusok fogják
eldönteni, hanem azon születhető geniek, kik még most emb-
ryók az idő titkos méhében, s fognak-e valaha születni, nekünk
magyaroknak, azt az isten tudja. Most még a Petőfi epocha
tart ; ,,auro deterior aetas" persze, de ez mindig igy ment, mióta
a világ: nagy tehetség, új irány, servum pecus ; más nagy tehet-
ség, más irány, megint servum pecus: a kritika ezen nem segíthet.

Mind ezekből az lóg ki, hogy nálad lévő ..mezitlábos"
verseim kiadását halaszd el ad graecas calendas: ne boszantsuk
szegény A.B.C.-t. Ha lesz versem, mit elég dagályosnak hiszek
arra, hogy kiadhasd, majd felküldöm addig is fogadd baráti
jobbomat!

Arany János

U. i. Nehogy pedig azt véld, hogy e tővel hegygyel összehányt
levél sajtó alá van szánva! Világért sem! Olvasd el magad.
hogy megérted-e? az más kérdés. Azt is megemlítem, hogy első
levelem ez, mit valaha, dolgozat nélkül, szerkesztőhez küldtem;
talán utolsó is.

[Címzés :]
Pákh Albert urnak.

Pesten.
Uri utcza 13. Szám.
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463.

PÁKHALBERT_ARANvNAK

Pest febr 7 én 853
Édes barátom!
Épen e perczben veszem soraidat - Annyira fel vagyok

indulva, hogy lehetetlen volna elmondanom, mennyire méltat-
lan és fájó volt a csapás, mit rám mértél. Istenem! ennyire
félreértetni s általad! - Illy kudarcz után valóban nem ma-
radna rám nézve egyéb hátra, mint ez ostoba ügyetlen tollat
azonnal földhöz vágni s elbujdosni oda, homian nincs többé visz-
szajövetel -, azonnal megtenném, ha becsülettel megtehetném.

Addig, mig bővebben szólhatnék. csak annyit, hogy igen
fájón, igen váratlanul, igen érdemtelenül sujtottál. A találko-
zásig!

Pákh Albert

[cimzës z]
Arany János urnak Nagy-Kőrös.

464.

PÁKHALBERT_ARANvNAK

Pest febr. gén 1853.
Kedves barátom !
Két nap óta zsebemben a leveled _ zsebemben, mert

minden más szem elől rejtegeteın, mint bünömet -- elolvastam
legalábbis tízszer s még sem birom reá venni magamat, hogy
mentegetéseim hosszu sorával hozzád forduljak. Utóiratodban
kételkedni látszol, vajjon meg fogom-e érteni az egészet, s én
annyit mondhatok, hogy fájdalom, igen is elértettem, mind a
sértettnek vélt önérzet, férfias, emelt hangját, mind azon iro-
niát, mellyet - isten látja lelkemet, - véghetetlenül sajnálok,
s melly oka, hogy lelkemnek még mindig nincs meg azon nyu-
gahna, mellyre e válasz írásánál szükségem volna. De tovább
nem késhetem s azért kérlek, ne keresd e sorokban a kimerítőt,
hanem nézd a nyiltságot, őszinteséget. Hiszem, hogy a dolog
tisztába hozatalára egypár vonás is elég lesz.

Azt ,,a nyilt levelet" és „választ” mentegetnem egy mák-
szemnyi kedvem sincs - még pedig nem csak azért, mert miat-
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tok a rendőrség fél napig fogva tartotta lapunkat, s mert olly
levelet szültek, minő a tied, mondom nem csak a következmé-
nyekért tartom én azt két szerencsétlen dolognak, hanem leg-
inkább a hang és modorért melly azokban uralkodik. Magamra
nézve sok kibuvó ajtóm volna, s mondhatnám, hogy a ,,vá-
laszt” a „levél” sodorta sárba, de azt kérdhetnéd, miért adtam
hát ki az utóbbit, hogy megne született volna az első? S itt
ismét egy szerkesztő kinj airól kellene lamentálnom s azon dife-
rentiákról, nehéz viszonyokról, mikben szerkesztő s dolgozó-
társ vannak egymás irányában stb. Mondhatom, hogy küzkö-
dés, kinlódás nélkül ama szülés nem ment véghez. De hagyjuk
azt s fogadjuk el _ miután nem szabadulhatunk tőle ._ a
tényt.

A.B.C. nem más, mint Kazinczy Gábor. Ez semminemü
rejtegetés, hanem nyilvános titok, s csak azért ez álarcz, mint-
hogy a valódi név bizonyos felsőbb helyeken a legveszettebb
hirben áll s ügyünk előleges veszélyeztetésével állhatna össze-
köttetésben. Hogy K. G. nem szentirás, nem csalhatlanság,
hiszem és vallom; de hogy őt a legábrándosabb hon- s nemzet-
imádásban, népünk s következésképen a néýiesség tisztelésében,
valaki felühnulná, tagadom, Nem tudom, állasz-e viszonyban
vele, s mennyire van tudomásod költészeted, irányod felőli néze-
teiről? én sokszor voltam tanuja, hogy ennek föltétlen magasz-
talója. De még gyakrabban hallottam dühöngeni azok ellen,
kik utóbbi időkben olly piszkos kezekkel nyultak azon dolgok-
hoz, miket mindnyájan csak tiszta kezekbe szeretnénk látni
mindenkor; azok ellen, kiket Tompa Miska, méltó keserüségé-
ben, hozzám intézett leveleiben nehányszor ,,mezitlábas kama-
szoknak” nevezgetett ; azok ellen, kik nem tanulva, nem olvasva
semmit, mint Petőfi vastag kötetét, mellyet addig nyűttek,
mig fölfedezték, hogy nálánál s mindnyájatoknál legalább is
tíz lépéssel előbbre vannak már, _ neveiteket némi pietással
ugyan, de holmi ,,tempi passati”-féle sohajok kíséretében szok-
ták emlegetni _ a minthogy erről éppen Miskától hallottam
némi épületes anekdotákat s azóta itt személyesen is meggyő-
ződtem. Azt hiszem, nem szükség neveket emlitenem.

Ezen sereg ellen irtóháborut indítani, ugy látszik, ked-
vencz eszméje K-nak, s másoknak is, s én, mióta e kedves
polczra ültetett a véletlen szeszélye, (én legalább szerettem
volna bevárni, mig egészségem helyre áll) már nem egyszer hal-
lottam e részben egyik másik oldalról uszitásokat, sőt gyáva-
sági vádakat. Nyugodtan zsebre kelle raknom s mint annyi
másban, itt is az időtől várni igazolást. Tudom ugyanis, hogy



50 nekem, ismeretlen embernek, ha igazán hatni akarok e téren,
-meg kell elébb vetnem az alapot, s a lap következetes tartása
által szerezni hitelt a benne kifejtendő véleményeknek; tudom
hogy a fiatalság s ama (habár hibásan értelmezett) népiesség
varázsa, minő fegyver azok kezében még a legszélesebb tudo-

55 mány és leghibátlanabb művészet irányában is. S hallgattam és
-várakoztam s iparkodtam a lap szándékának, irányának tiszta-
ságát, a mint csak lehetett, kitüntetní. De azon türelem, melly
egy ezerfelé pillantani s a hosszabb élet igényeit tekintetbe venni
kénytelen szerkesztőben van, nincs meg minden dolgozótárs-

7° ~ban. A.B.C. már elébb kapott az alkalmon s irta azt az „Egy kis
figyelmeztetést", melly miatt ama fiatal óriások egyíkével, ha
ostromállapotban nem élünk, bizonyosan komolyan összekeve-
redem, _ legalább tudom, otromba megtámadására egészen
másképp válaszoltam volna, mint most valék kénytelen. Hogy

75 a „Nyilt levél" nem egyéb, mint folytatása a megkezdett hábo-
r_unak s mintegy kénytelen kelletlen belerántása a szerkesztő-
nek; nem egyéb, mint elriasztása a hivatlanoknak s a figyelem-
nek azokra fordítása, kik mint te (üss, de hallgass meg!) s má-
sok, amaz örökös csiripolások miatt egy ideig alig voltatok hall-

5° hatók _ ez az, édes Jankóm, a mit talán minden ember észre-
vett, csak te nem, csak te nem! Hozzáj árul, hogy K. G. közel
lakik Miskához, s nekem ugy látszik, mintha ínspirátióinak egy-
részét innen venné. _ Más részről azonban nem tagadhatom,
miként a „levél” hangját s modorát igen szerencsétlennek tar-

55 tom és több tekintetben egyaránt sértőnek irókra, közönségre
és szerkesztőre nézve, de engem akkor K.-nak általán ismert
aranytíszta szándéka vakitott el, pedig vá.laszolási szerepemet
szörnyen megnehezité. Némileg más irányban, de a hang és
modor utánzásától nem szabadulhattam; fennt érintett néze-

55 teimmel egyezőleg temporizálni akartam, meg akartam men-
teni a káposztát, hogy a kecskét se veszitsem el, akartam mu-
tatni szerkesztői auctoritást és tudományt és kajánábeli humort
stb. s e százfelé hajló lutheranuskodás eredménye az, hogy ne-
kem estek a mezitlábasok in loco, hogy sértve érezted magadat

55 te, kit ha lehetne s ha szükséged volna rá, tenyeremen hordoz-
nálak, s igen hihető, hogy legjobban ellenem fog fordulni K. G.
maga. Akár megbukunk, akár nem, mindenesetre sokat tanul-
tam e szerencsétlen levelezésből is.

Azonban minek folytassam tovább? Mennél tovább né-
1°-°` ze-m, mit irtam eddig, annál inkább esem kétségbe e levél sikere

felől is.. Ha íveket irok még tele, nem fognám megirhatni, miként
`-erzek ırántad, mit tartok azon „irány”-ról, melyet te követsz s
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mennyire méltánylom az eredményeket, melyeket csak olly stu-
díumok, minők a tieid, képesek napvilágra hozni. Sajnálom hogy
nem ismersz, de fáj, hogy félreismertél. A hibának, ha történt,
egy része azonban a te vállaidat is terheli ezt engedd kimon-
danom. Mikor felültettek ide, hova semmiféle ambitióm nem
sodort, s honnan szeszélyes állapotom egy része határozottan
elvont, kimondám, hogy támogatástok nélkül semmire sem me-
gyek. Bizalmamat viszonoztátok s én a „közös ügynek" már
legszebb jövőt jósoltam s felkértelek, hogy szóljatok néha arról
is, mit gondoltok a lapról, s üssetek, ha rám fér. És én azt mon-
dom neked, édes barátom, hogy ha te nekem egyszer azt irod:
,,Fiuk, vigyázzatok, ostobául bántok avval a »népiescı szóval, s
egy ferde irányt, egy sereg csizmadialegényt kipusztitaní akar-
ván, a dolgot magát s a jóravalók hitelét veszélyeztetitek" _ ha
illyen formát irsz, sok másképp történt volna s ama famosus
levelezés bizonyosan meg nem születik, legalább olly alakban
nem. _ De én nem panaszlok; én jelen leveledet ime illy figyel-
meztetésnek veszem, s mint ollyanért köszönetet mondok érte.
Kérlek türelemre. Én tudom, mi vagyok, de azt is tudom, hogy
viszonyaink között nem nagy a választás, kit ültessetek he-
lyembe. Azért támogassatok, s egyes szavakból ne itéljétek meg
az egész irányt. _ Most pedig kérlek, hogy addig is, mig uj
szállitmánnyal boldogitanál, engedd meg, hogy ittlévő verseídet
kiadhassam. Isten veled!

Pákh Albert

NB. Még ezt is: midőn leveled érkezett, legközelebbi szá-
munk legnagyobb része már ki volt szedve. S én nem változ-
tattam semmit!

4650

ERcsEv sÁNDoR-ARANYNAK

[Nagyszalonta, 1853. február 12.]
Kedves bátyám!
A szénát valami szekeres emberek kérik, de ebben a sz [a-

ro]s télben nincs jobb ára most sem, mint kaszáláskor volt. _
Tudassák velem tehát bátyámék hogy eladjuk-e azt most, vagy
várjunk mig jobb ára lészen, mire ugyan ebben a szép eszten-
dőben nem nagy kilátás van.

Nincs semmi újságunk. Szokott módon pangásban va-
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gyunk. És olvasgatjuk szép csendesen a(z) hírlapokat, mellyek-
nek leg reményteljesebbike a Délibáb, nagyon nem felelt meg a
várakozásnak, és tömérdeket árt a magyar szépirodalom hitelé-
nek. Egyedül a Szépirodalmi lapok az, melly, _ szerintem _
feladatának legjobban meg-felel.

Isten áldja meg bátyámékat.
Szalonta, febr. 12. 1853.

Ercsey Sándor

466.

T1szA DoMoKos és KovÁcs JÁNOS-
ARANYNAK

Pest. Február 12-ke 1853.
Édes Aranybácsi !
Úgy látszik, hogy mi egészen szerepet cseréltünk mert

mig ön, édes Arany bácsi sokkal szorgalmasabb levelező kezd
lenni addig én becsületemet kezdem veszteni a levélirásban. Na,
de mint máskor úgy most is van okom rá. Először t. i. egészen
ki vagyok merülve mint a rosz kút a nyárban, s két egész hét
alatt csak ezen ide mellékelt egyetlen verset tudám összecsi-
nálni, másodszor, a már tegnapelőtt elkészült válaszom asz-
talomról elveszett, s így az újra írásra új idő kellett, melyet
épen csak ma este szakaszthaték.

Schwandtner dolgában voltunk azon antiquaıiusnál hol
második és harmadik kötetét láttuk volt, de biz ő a két pengő
forintért adta volna csak, mit Kovács bácsi meg nem adott,
miután ön, levelében, csak olcsó ár esetében akará megvétetni.

[a következö betoldás Kovács Jánostóli]
A mellett a könyveket egészen ujra kellene köttetni, mert

régi fedele le van tépve, úgy hogy az ivek is szét húllnak egy-
mástól; de azért a papirja egészen ép és tiszta; alakja 4°. Másutt
éppen nem kaptam.

[Ismét Tísza Domokostól :]
A roppant sok eső igen bujává teszi a földet. Idestova Pest

útcái hat szépirodalmi lapot fognak hozni, igen szép rendelete
a természetnek mely, ha majd a fagyos tavasz testi táplálékaink-
tól megfoszt, legalább lelki hastöltőben nem hágy szükséget
szenvednünk.

Isten áldja meg !
szerető tanítványa

Tisza Domokos.
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A naphozl

Köszöntve légy te ritka tünemény,
Kedv, és meleghozó sugáru nap !

30 Köszöntve légy a róna kék egén
Beh réges rég hogy már nem láttalak.

Jövel s mosollyal égi arcodon
Igérj tavaszt és virágot nekünk
Zengő madárkát frisszöld lombsoron,

55 Jövel, képedre újra éledünk.

S engem kivált, ki ha borult az ég
Ér és mező a fagytól szenvedett,
Együtt borongtam, s együtt szenvedék,
Mint felvídítand hő tekinteted !

4” Abrándozók bármint epedjenek
A halvány, méla, hideg hold után
Nekem sokkal több kéj ek teremnek
A nap teremtő forró súgarán.

Minden sugárból, mely csak földet ér
45 Majd illatos szép kis virág fakad,

Jövel óh nap, szűm benned véled él
Jövel, teremts virágot és tavaszt.

[Címzés:]
Tekintetes Arany ]ános úrnak
a m. irodalom tanárának. N. Kőrõs

467.

VAS GEREBEN-ARANYNAK

[Elveszett]

[Pest, 1853. február 151]

[Falu könyve., illetve Falusi esték cimen füzeteket ad ki a nép szá-
mára. Pártfogóinak segítségével ötvenezer példány eladását reméli. Kéri
Arany közreműködését] Toldid nálunk kész vevőre akad, a lehető legjobb
föltételek mellett.

1 AJ. kritikáját e versről ld. 182_183. l.
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468.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Pest. Február 22-kén 1853.
Édes Arany bácsi!
Gyönyörűen süt a nap, a kedvetlen felhők mint alaptalan

aggodalmak eloszlottak fejünkről, a tiszta levegőt csak a növő
fű illatja hatja által, én íróasztal mellett ülök, verset írok, s mi-
dőn az megvan, levelet írok _ Arany bácsinak. Nem phrazisból
mondom, (ez ugyan már szinte phrazissá lett) de a vőlegény
oly formán örül holtnak hitt menyasszonya első mosolyának,
mint én ezen első vidám napnak.

What moralising? szól Hausner Eugen Aram-hoz, tehát
elég legyen az érzelgés, anyival inkább hogy egyik költeményem
sem vonatkozik a tavaszra, s ámbár szép nagy fényes időnk
van a hideg meglehetős.

Nem adok neki egy egész hónapot, előttünk álland a cson-
ka hét. Bárcsak valami módon találkozhatnánk, hogy az ideji
csonka hét ne legyen csonkább a tavalyinál

Ujság nincs, Nem is lehet. Mi az irodalmat illeti azt job-
ban tudja ön Kőrösön mint én Pesten. Rozgonyi Cícelle óta
megpendültek a balladák, s mint hallám, épen Arany bácsi
megint küld egyet skótot, Sir Patrick Spens, bárcsak Edwardot
is lefordítaná. Én részemről hű maradván a kölyök óriási mo-
dorhoz pengetenı a lantot, talán így is megkeni Apolló fürteí-
met hájjal.

Az isten áldja meg!
szerető tanítványa

Tisza Domokos

Egy alvó gyermekhez1

Aludj óh gyermek! gyenge párnád
Szép álomokból szőve még!

Aludj, durván míg felzavarnák
Gond és bú álmod édenét.

Míg bölcsődnél ott űl a dajka
Gyöngéden ringat, s énekel

Szép álmokat hoz dallos ajka
Száz tündérképpel töltve el.

1 AJ. kritikáját e versről ld. 183. 1.
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55 Aludj ! ártatlan tiszta lelked
Mint kedves angyal menybe száll

Még semmi szenyet nem keverhet
Belé a földi por, homály.

Aludj ! míg álmod el nem vették
10 Rosz öntudat, s bűn hajt tova.

Aludtam én is egykor ekkép
S ne ébredtem vón fel soha!

A természethez”

Sajnállak téged durva télnek rabja
15 Szunnyadó természet.

Sajnállak mert szívem fényes tavasz lakja
Édes ifju élet.

Ugy szeretném hogyha játszi mosolyomra
_ Viszamosolyghatnál

5” Öröm s boldogságból fakadó dalomra
Csattogány dalladnál.

Ha míg kedves babám szeme reám nevet
Te virulni kezdnél.

De jaj ! midőn nálad tavasz lesz, meglehet
55 Akkor nálam lesz tél.

469.

TOMPA MIHÁLY-A RA:<Y.\`AK

[Kassa, 1853. február 24.]

Szidsz már tudom, ne szidj ! nem feledtem el válaszolni
leveledre, de nem lehetett; hirtelen összekellett szedni írataimat
s köztök leveledet is, mert nálunk és nálam ismét tűz akart ki
ütni. Tán nem fog már! igazán az ember nem lehet elég ovatos

5 illyen szeles időben a minő most jár! Kaptad-e a keresztkötés
alatti nyomtatványt, mellyet kértél s mihelyt lehetett meg-
küldtem? a könyvet is megküldöm mihelyt lehet, már a könyv-

? AJ. kritikáját e versről ld. 183. _l.
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kötönél van. Isten áldjon meg szeretteiddel együtt; a kedves
komámasszonyt mind ketten üdvezeljük, csókoljuk!

Igaz barátod
Miska

[Címzés 1]
Arany Jánosnak
Pest Nagy-Kőrösön

470.

HUNFALVY PÁL_ARANvNAK

Pesten, harmadhó [március] I. 853.

Tekintetes, különösen tisztelt Úr !
Az Új Nemzeti könyvtár kiadói a ,,hellén és római remek-

írók könyvtárát" is kezdik kiadni magyar fordításban. Eddig
megjelent Homérosz Iliászának 13 éneke 18 íves füzetben,
Szabó István által fordítva, s Plátón munkáinak egy 13 íves
füzete, melly Eüthüfrónt, Szókratesz védelmét, Kritónt és Fai-
dont foglalja magában, általam fordítva. Amannak ára 1 for.
30 kr. ennek ára 1 for. ez. p.

A kiadók a hellén és római remekírók könyvtárát lehető
sokak kezébe ohajtván jutatní, azt határozták, hogy azoknak
kik közvetlen tőlök veszik meg, akönyvárusi százalék elengedé-
sével adják, tudniillik Homérosz füzetét 1 for. 7 kr.p.p. Plá-
tonét 45 kr. ez p. mi olly méltányos ár illy szép kíállítású köny-
vekért, hogy ezeket bátran merjük ajánlgatní. De még így sem
érhetnének czél[t], ha nem szerencsések buzgó férfiakat találni,
kik osztozní akarnak velek a fáradozásban.

Felszólítva kérem tehát Ont is, méltóztatnék a Nagy Kö-
rösi tanodai tanár urak, az ifjúság és egyebek között megtuda-
kozni és tudakoztatni, kik volnának hajlandók valamellyik vagy
mind a két füzetet megvenni: a vevő nem kötelezi magát
semmire, ő a következő füzeteket, névszerínt az Iliásznak másik
füzetét, ha akarja, N. Kőrösön vagy Pesten, vagy másutt,
hol nagyobb tanoda van, hasonló előny mellett, megveheti. _
Azután méltóztatnék engem tudósítani (lakom Szervítatér 7.
sz. a.) hány példányt, s ha lehet, mellyik legbiztosabb al-
kalmatossággal küldj ek N. Kőrösre ; Végre méltóztatnék azután
a pénzt egyenesen hozzám utasítaní.

Midőn Önt a kiadók talán nem ártalmas szándékának
létesitésére közrenıunkální felhívom, nem nıulaszthatom el egy-
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11° szersmind tiszteletemet nyilvánítani Önnek, mellyből Ön iránt
víseltetem. Senki nálam nem lehet jobban meggyőződve a ma-
gyar költészet, a magyar muzák szükséges voltáról, különösen
jelen ídőnkben, mikor olly annyira kell, hogy benső életünk mély-
ség és emelkedettség által erőssé váljék, s a ridegség száműze-

55 tessék, melly közönyösséget, utóbb zsibbadást s majdan csak
idegen elem__általi érdekeltetést vonna maga után, melly nem-
zeti halál. Onben a Szerencse profétát adott nekünk: érezze
ezen küldetését mint Ésaiás (VI. r.): de legyen szerencsésebb
Ésaíasnál, kit tísztel ugyan az utókor, de ki nem volt képes a

15 zsidó nemzetbe új életet lehelní. _ Aldja meg Önt az isten!
Tísztelve maradtam
Önnek

alázatos szolgája
Húnfalvy Pál

[Cimzést]
Tekintetes Arany János úrnak, N. Kőrösi reform.
tanodai tanárnak, teljes tisztelettel

Nagy-Kőrösre.

471.

ERcsEvJÁNos-ARANYNAK
[Elveszett]

[Sályi, 1853. március 2. előtt.]

472.

ARANY_ERcsEvsÁNDoRNAK
Nagy-Kőrös, márc. 2. 1853.

Kedves öcsém Sándor!
Előttem fekszik a te négy sorú leveled, s az igazat meg-

vallva, nem sok reményem van most annál a választ hosz-
szabbra nyujthatní, nem lévén tárgy miről írjak. Mind a mel-

5 lett, hogy én se legyek roszabb a deákné vásznánál, és hogy az
asszony rég elkészült levele, melly az enyémre vár, expeditíóba
jöhessen, megpróbálom. Először is az úgynevezett újságokon
kezdeném, ha itt az eső, vagy a sár újság volna; de minthogy
már ezek is antíquítások, egyéb újság pedig, a hirlapokat leszá-
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mítva, életem egyhangúságát az ősztől fogva meg nem hšlc-
rítá, - mellőzöm a semmit. Szalontán sem éltem nagyon vál-
tozatosan ; de itt az egyhangúság megöl. Az emberek idegenek,
és nekem ugyhiszem azok maradnak ha száz évig itt lakom is,
mire ugyan nincs kilátás. Hanem erről szólani ezüst, hallgatni
arany; s én mint druszámnál, inkább az utóbbinál maradok.

Janitól levelet kaptam! Nincs miért rögtön válaszolnom
reá, ha kezedre esik, tudasd vele, hogy vettem válaszát s igen
megörvendettem annak. Szilágyi is irt mostanában, Pista. Egy
quartot lapidaris nagy római betűkkel; tartalma nem több:
,,A_].nak üdvözletét stb. küldi Szilágyi István." Mikor meglát-
tam, rögtön mumiának képzeltem magamat. Válaszoltam neki,
de az óta nem irt. Nagy Ignácz albumot ad ki, hogy kárpó-
tolja előfizetőit, kik 3 hónapra megfosztattak a Hölgyfutár
élvezésétől. Minket excommunicáltakat is felszólított, s mi írtunk
neki, Miskát szegényt kivéve, a ki megint Kassára hivatott, mi
eredménynyel? Még nem tudom. Nőjét gyermekágyban hagyta.
~ A ,,Szépirodalmiak" igazán mondod, nem rosz „lapok” vol-
nának, de nehezen élnek meg. Ha májust elérhetik akkor majd
csak virulásba jőnek, most alig.2-300 előfizetővel tengenek.
A Délibáb pedig követni látszik Jókai elvét: tücsköt-bogarat,
akármit csak sok legyen! mert irodalmunknak extensív terje-
désre van szüksége. Ezért mondta programmjában, hogy senki
sem olly gyenge közöttünk, hogy az irodalom nélkülözhetné.
Tehát a ki irni akar, arra az irodalomnak okvetetlen szüksége
is van. Kinek a pap, kinek a papné.

Most bezzeg irhatnék eleget, volna is hova, mégis keveset
dolgozom. Többnyire lehangolt vagyok, nem szeretem a klímát.
S az a rosz meg van bennem, hogy nem vagyok képes vásárra
dolgozni, az ihletés pedig nagyon ritka, s az illusio, gyakran
elébb összeomlik, mint a munka, a kártyavár össze volna ál-
lítva. Mind azáltal nem desperálok, sem azt nem hiszem, hogy
ki volnék merülve, a mit, ha isten éltet, valaha tán még be is
bizonyítok.

De mit beszélek én neked e dolgokról, mintha te legalább
is titkos drámairó, vagy hirlapi levelező volnál! Beszéljünk
mást.

Ma ment innen, s az egész megyéből egy gratuláló kül-
döttség Bécsbe. Azt mondják, szemre főre válogatták őket,
mind tekintélyes magyar embereket a népség minden osztályá-
ból. Innen egy paraszt is ment. Egyéb iránt az eszélytelen gaz-
tény minden okos ember előtt mint borzasztóan undok, tűnt
itten fel.
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Szállásunk még mind a régi, azaz a mellybe az őszön
mentünk, respective jöttürık. Tudod hát már, mellyik?

A szénáról nem írtam semmit, azóta, gondolom eladtad,
hacsak a közbejött tél más gondolatokat nem ébresztett benned.
Ha nincs kilátás jobb árra, adhatod, a hogy veszik. A fáskerti
szőlőt, ha karót kapnál, nagyon jó lenne felkaróztatni most
tavaszszal, hogy a tőkék ferde növést ne kapjanak.

Rokoninkat, jó emberimet köszöntsd nevemmel. Én pe-
dig mindkettőtöket csókolva, maradtam

Szerető sógorod
Arany János

473.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös, márc. 2. 1855.
Kedves Domokos I
Ujra két levele fekszik előttem választ várólag; de nem is

siettem most kora feleletemmel ösztönözni, hogy nolle velle,
nekem verset küldjön. - Nem, édes Domokos, a rímgyakorla-
ton már túl -esett, ne is írjon kényszerítve, írjon csak mikor
kedvet érez hozzá; nem tekintve hogy én korán, vagy későn
válaszolok-e P

Febr. I2-ről kelt levelében többek közt az antiquarius-
féle dolgot említi; arra nem tartottam a választ sürgetősnek;
mert ha már azon kötetek, mint a Sybilla könyvei, mindig
drágábbak lesznek, nem igen bánom, hogy megvételök elma-
radt. A becsesebb részt bírom, ez elég mostanra. Irtam Pákh-
nak, hogy Kovács Bácsit tartozásomra nézve elégítse ki, nem
tudom megtörtént-e; igen lekötelezne, ha jövő alkalommal meg-
érintené levelében, mert nem szeretnék, köszöneten kívíil, még
egyébbel is soká adós maradni. - Mindazáltal ha az antiquarius
a két kötet (II és III ) Schwandtnert feljebb nem licitálta volna
azóta, kérem vegyék meg, mert ki tudja mikor egészíthetem
úgy ki, hogy complét legyen. És ennél maradjunk, ez utolsó
határozatom e fontos (P) ügyben.

Most elő a kérlelhetetlen kritikával! A mıpkozl kellemes
költemény, a hang emelkedőben egész végig.
A fakad - tavaszt nem símul a fülbe, s épen végül jobb kell.
Schakespeare (úgy írom, mint a Bp. Viszhang) a blanc versek-

' Ld. e kötetben 176. l.
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ben is végül rímeket tett, érezvén, hogy ,,finis coronat opus".
S ez sok tekintetben úgy van. Végül a legjobb eszmét, legjobb
rímet etc. várjuk. A tokajit asztal végén adják fel. - „Egy
alvó gyermekhez"2 az eszme szép, a kidolgozás nem elég sza-
batos. Aludj' (vagy alugy') ikes lévén, apostrophét, hiányjelt
kell tennünk, ha az ál kimarad. ,,Álomok["] nyelvtanilag hiba.
Nem csak, mert szokatlan, de, mert eredetileg az efféle szó,
hangzó nélkül mondatott ki: álm, katalm, szerelm. Napjainkban
némely casus közbeveszi, könnyebb kimondás kedvéért, a hang-
zót, de olly esetben, hol nem szokta felvenni, nem szabad azt
közbeszúrni. ,,Aludj', durván mig" stb. nehéz ugy nem olvasni:
„durván aludj !" Nem kell a mondatok értelmét egy vonás (,)
önkényére bízni. Az igehatározót mindig hajlandók vagyunk
azon igére vinni, mellyhez legközelebb áll, s a durván-nak itt az
álugy' legközelebbi igeszomszédj a. - „Száz tündér képpel töltse
el" megint a kellemetlen cadentiák egymás mellett! Az effélét
prózában is kerűlni kell. - „A földi por keverhet szermyel, de a
homály P Vajon a száll nélkül volna-e ott őrá szükség? - Alugy'
míg álmod el nem vették Rossz öntudat (így van a mondat?)
Alugy'

1'“° míg ~ álmod el nem vették rosz öntudat,
2d° míg - bűn hajt tova.

vagy: Alugy mig álmod el nem vették
- mig rosz öntudat s bűn hajt tova.

sehogy sem jó a szerkezet.
Az a vón' is, fentebb stylusú műben, sért.
„A természethez" átalában kedves. Az eszme kitűnően

jó: ifjúi tavasz a szívben, fagyos öreg tél a természetben, az
ellentét költői. „Kezdnél” kissé lompos.

Im ezek észrevételeim. De ne higyen nekik feltétlenül.
Vizsgáljon, hasonlítson, ítéljen maga. Legyen szigorú maga
iránt.

Irántam pedig tartsa meg szokott jó indulatját, fogadja
szíves kézszorításomat, s adja át Kovács bácsinak is, kinek,
tárgy szűkében, nem írhatok.

Isten velök !
barátja

Arany János.
[Címzés :]

Tisza Domokosnak Szeretettel.
Pesten.
Nádor utca 11 sz. 2. emelet

2** Ld. e kötetben 177--178. l.
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474-.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Pest, 8/3. 1853.
Édes Aranybácsi !
Láthatja, hogy igénybe veszem mult levelében ígért vára-

kozási türelmét, és nem igen töröm magam a feleléssel. Oly
gyönyörű idő van, és volt tegnap is hogy alig várom már a
husvétot, mely öszvehozzon bennünket, háromszor is átnézem
egy nap a kalendáriomot, s boszankodva lököm el hogy első
nézésem ólta még egy árva napot sem haladt ez a kiállhatatlan
rest idő, s alig tudom felfogni mikép lehet húsvét még oly mesz-
sze, mikor oly meleg az idő, oly gyönyörű! A lég egészen át-
villanyoz, „madárhatnám” a tiszta kék eget, s egyáltaljában
még soha sem érzém ezen költészetet a természet felébredésé-
ben, mint most, midőn épen legalább Julius végéig érzékelten
ostoba falak közé vagyok kárhoztatva!

Ne csináljon olyan furcsa gúnyos képet édes Arany bácsi,
és ne higyje hogy ki fogyva a tárgyból, csömörletes phrasisokkal
akarom levelemet betölteni. Ugy hiszem, ki badar verseimet oly
szívesen olvassa, unalommal nem fogja eltaszítni az ifju szív
hő mozzanatait, úgy is költemény vagy szív mindegy, ,,poetry
is the heart” azt mondja Byron.

Érzéseimmel pedig azért foglalkodtatom önt mert a kül-
vílágban soha semrrıi újság kivévén ha a hold néha elfogy, azt
is talán csak a kalendáriom hazudj a.

Mindjárt jön Télfy, áldja meg a felhőterelő Zeus!

szerető tanítványa
Tisza Domokos.

Csenáes gyász-áall

Kebelemben a bánat
Fészket akar rakni,

Fáj szivem utánad
Meg akar hasadni.

oh! ıeányızz mért valál
Olyan kedves nékem

1 AJ. kritikáját e versről ld. 187. 1.
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A

Ha már elvitt a halál
S csak kínomat érzem.

Vagy ha elvitt, mért nem vitt
Engemet is véled

Szebb volna a sír együtt
Mint külön az élet.

A tavasz első virága*

A napsugár első szerelme,
I Jókor nyilt bimbó, te vagy ott!
Almodból oly hamar kikelte

S most úgye csalfán elhagyott,
Mikor még a tél durvasága

Dérré fagy a fű levelen,
Jövel tavasz első virága.

Hervadni forró keblemen.

Elhagyni szánod jó anyádat
A földet? bár gyötörjön fagy.

Jer csak! néki egyforma bánat
Élsz-e, vagy halsz, ha csalva vagy.

Társidnak lész csak csúfságára
Gúny tárgy lesz a szent szerelem,

Jövel -tavasz első virága
Hervadni forró keblemen.

Jó balzsamot mert olyan sebre
Még nyári nap fény sem talál,

Ki mint te úgy meg van sebezve,
Egy ír van annak a halál!

Keblem lesz kínod sarkophága
E kín neki nem idegen,

Jövel tavasz első virága,
Hervadni forró keblemen !

Jer hajtsd le bús fejed keblemre!
I Ő mint te úgy már érezett,
Öt is egy csalfának szerelme,

kritikáját e versről ld. 187. 1.
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Úgy átõıeıt, úgy megveteızt.
Együtt készültök a halálra

Együtt nem fáj az, hidd nekem,
70 Jövel tavasz első virága . .

Hervadni forró keblemen E

[Címzés:]
Tekintetes Arany jános úrnak
a m. irodalom tanárának

N. Kőrős

475.

KOVÁCS JÁNos_ARANYNAK

Pest 12/3 1853.
Barátom!
Az én könnyű legényem elfelejtette neked megírni, hogy

Pákh Albert lefizettette nálam a 3 f. 38 xrt.p.p. Én pedig azóta
ismét contót csináltam, Schwandtnernek másik két kötetét is

5 megyévén, a kettőt 1 f. 40 kr.p.p. Itt pihen nálam, míg lába
kelhet. Nem jönnél-e be magad érte az Innepek alatt? Ha be
nem jössz, nem felelek Domokostól, hogy valamit nem fog csi-
nálni. Most a kis Gyulaival discurálnak és pletykálnak, kit úgy
látszik, surrogatum Aranynak használ ebben a szűk időben.

1° Kedves nődet nagyon tiszteljük, s Téged és gyermekeidet
ölelünk.

barátod
Kovács János.

[Címzés :] I
Tekintetes Arany János Urnak

N. Kőrős.

476.

ARANY--TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös, márc. 22. 1853.
Kedves Domokos,
Régen-régen készülök becses levelére válaszolni, de bizo-

nyos bizonytalanság mindég halasztatá velem, az t.i. hogy
igérkezhetem-e a húsvéti látogatásra, miután szegény nőm, ki
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az egész telet beteges állapottal húzta ki, jelenleg is, már 10 nap
óta, ágyban fekszik. Ettől függe válaszom, s immár beláttam,
hogy nem lehet Pestre fölmennem; mert magára nem hagyha-
tom, miután kivűlem csak Julcsa és Laci tesznek neki némi szol-
gálatot, ez idegen. . nagyon idegen faluban. Hanem hiszen
majd! . Ugy lehet, nem sokára közelebb leszürık egymáshoz.

És most menjen át az ember száraz kritikára!
„Csendes gyászdal".1 Szép. Sem több, sem kevesebb, mint

kell.
„A tavasz első virága".2 A vers jó; néhol a nyelvvel és

formával nem bír. „bár gyötörjön fagy" kissé elgyötrött kifeje-
zés. „vagy halsz ha csalfa vagy" - -va -va -ha ha -- rosz
hangzat. ,,Társidnak lészsz csak csúfságára" „Csak társidnak"
így nem csattog ugy. A syntaxisi nuance nagyon csekély. „jó
balzsam" a jó nagyon általános epitheton. „Öt is egy csalfának
szerelme úgy átölelte (őt) megvetette (őt)." Határozott tárgy
van, határozott forma kell. Különben a gondolat etc. jó.

Jó vers: rövid bírálat. Az ember sokkal fösvényebb ma-
gasztalásban, mint megrovásokban. Hiába! ez már így megy.
A dicséretből sem jó sok, néha az ember szégyenli is.

Tehát ismét terelik a felhőket Zeusszel? No csak hömpöly-
gessék. Az a vén zenész jól húzta ám a nótát! Kevés ugyan a
trilla, lãufer stb. benne, de az alaphang, az teszi meg. Olly egy-
szerű, hogy ha most, magyarúl írna, üresnek, plattnak, monda-
nák. Pedig a plattságnak is megvan érdeme, csak művészi legyen.
S művészet nélkül a legcifrább is . . . esztelen rángatózás.

Egyhangú életemben semmi feljegyzésre méltó. Fellegzik,
kiderül, eső, hó esik, sár van, felszikkad - unatkozom, ásítok,
olvasok, a mit már százszor olvastam, leciobom a mit egyszer
sem olvastam; Julcsa Laci lármáznak, kormos pipám füstöl,
eszenı, iszom (vizet) s alszom: ez az élet!

Fogadja ölelésemet, édes jó Domokos !

barátja
Arany János.

U.i. Megírám e levelet, de még most is várakoztam vele egypár
napot, ha addig ugy fordulna a baj, hogy igérkezhessem. Semmi
kilátás ! Boldog ünneplést tehát!
24/3. 1853. A.J.

1"” Ld. e kötetben 184-186. l.
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TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Pest, Martius 22-kén 1853.

Édes Aranybácsi !
A sors úgylátszik, semmikép sem akarja hogy nemes

Körös várossat megláthassuk, mert, ámbár megint igen köptem
a markom, nem lesz a húsvéti kirándulásból sem semmi, miután
édesapám, ki mult szerdán jött fel, az ünnepeket itt tölti, s mi
őt természetesen el nem hagyhatjuk. Igy tehát Kőrős pünköst-
kor lát, ha lát, de én felszólitom Aranybácsit Pest nevében,
mint karácsonkor is tevém, hogy most, miután kedves neje
felgyógyulván, kifogása sem marad, jöjjön be mint tavaly, egyik
zsebében Toldyt hozva, a másikban pedig a Szépirodalmi lapok-
nak számára holmi vízi sulymot, mely lapokat hallgatása igen
aggasztja.

Azonkívül hozhat egy kis meleget is a kalapja alatt,
miután a miénket a tegnapi rettenetes hófergeteg, kegyetlenül
elfogyasztotta.

Engedelmet kérek pedig most utólagosan azon utólsó üres
levelemért, melyben épen semmiről sem tudósítám, no de azon
dolgokat megírta Kovácsbácsi.

Most végre padig lantot ragadva

maradok
szerető tanítványa

Tisza Domokos.

Irtam, mindig írtam . .1

Irtam, mindíg írtam, s most nem tudok írni,
Kiejté tollát reszkető kezem!

Háborgó keblemmel alig tudok birni .
Mit eddig csak irtam, azt már érezem.

És eddig mit írtam? . Félig hitt sejtelmét
Az ifju szívnek, mely mint ifju lány,

Szégyenlé magát is. Most forró érzelmét
Nem szégyenli már, sőt büszke rá talán.

1 AJ. kritikáját e versről ld. 199. 1.
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Mi volt a mit írtam? . . . napnak előképe
Halványul rezge, köd és fellegen,

Most a láthatárra a nap maga lépe,
35 Ragyogó nap, a forró szerelem !

Mi volt a mit írtam? . . tébolygó lidércem
Mely lelkem csalta kétes útakon;

Most e lélekben, mint a szent hindu bércen
Orök tűz ég, és el nem olthatom!

40 Mint a sötét Géber, buzgón hajtok térdet
É tüzt imádom, mely szemed tüze,

És mint Géber honját, úgy szeretlek téged
Bár mint őt, a sors engem számüze.

Hazudík az .2

45 Hazudik az ki azt mondja
Apámnak rám nem volt gondja
Iskolába nem járatott
Lopatta velem a napot

Ő mindenét én rám hagyta,
50 A darócca, bocskor talpa,

A pipája - az enyém lett,
Neki sem volt több szegénynek

S ha nem küldött fel leckére
Rektor uram deresére,

55 Járatott jó iskolába,
Élet nyomorúságába.

S volt is nekem mit dolgozni,
Embert ölni, lovat lopni.
Babám piros kendőjére

“Ü Sok zsidónak feccsent vére.

Most hires emberré tettek
Sírdombomra fát ültettek,
Hej az a fa, akasztófa,
Én vagyok a virág rajta.

[Címzés:]
Tekintetes Arany jános úrnak
m. irodalom tanárának N. Kőros
2 AJ. kritikáját e versről ld. 200. I.
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ERCSEY SÁNDOR-ARANYNAK

Szalonta, marcius 23. 1853.
Kedves bátyám !
Miután a levelezéseknek sokasága és tartahnassága miatt,

csaknem minden tárgyat kimeritettünk, térjünk át immár a
törvényes terrenumra is.

Nevezetesen fölkérem bátyámat: miszerint emlékező tehet-
ségének vitorláját legyen szives lehetőleg kifeszitni, és ha quo
fato még emlékezhetnék arra, midőn 1842ben az öreg Kan
Balogh Mártonhoz testamentum írásra lehivatott, ez magában
is igen jó volna; de ennél még sokkal jobb lenne, ha a testamen-
tumnak tartalmát, legalább némileg, emlékezetébe visszahiv-
hatná bátyám. Ha legalább annyira emlékeznék, mint a végren-
delettételnél jelen volt egyik eskütt[ !] Kis Kenéz Ferenc, ki
is felszólittatván, azt mondja: hogy a végrendeletnek egyes pont-
jaira már ugyan nem emlékezik, de azt bizonyosan tudja, hogy az,
a most is élő Balogh Mártonra volt kedvező, mert az apja, minden
földbirtokát Márton fiának hagyományozta.

Ha hát csak ennyire emlékeznék is bátyám, kérem szives-
kedjék erről tudomását, e soraim vételével mindjárt, egy 15.kros
papirosra (zminek árát jövő alkalommal elkűldendem:) leírni,
és bepakolva Szalontára elküldeni.

Ha semmire nem emlékeznék is, ezt is hasonlóan minél-
előbb tudassa velem, bátyám.

Szalontán nincs semmi egyéb ujság, mint hogy hétfőn
egész nap zimankós idő volt, a hó mindig esett, és azóta nem
olvad el. Igy kilátás van szán-útra.

Isten áldja meg bátyámékat, csókoljuk mindnyájokat

Szerető öccse
Sándor

I. U.i. Válaszát ismételve minél előbb kérem.
2. Ha csak aımyiról eınlékeznék is bátyám: hogy az öreg Balogh
Mártonnak volt végrendelete, és hogy az, 1847ben elégett a városi
levéltárban, erről is kérem bizonyitványát elküldeni.

|_C11“nzéS I]
Arany jános tanár úrnak.

N. Kőrösön
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4-79.

ARANY-ERcsEY SÁNDORNAK
Nagy-Kőrös, márcz. 28. 1853

Kedves öcsém,
Sietek küldeni a bizonyítványt. Többre nem emlékszem.

Ennyit azonban jó lélekkel bizonyíthatok, mert hiszen épen
azért testált az öreg Balog, hogy az egyenlő osztályt meggátolja,
fia érdekében. Osit, nem ősit, mit és mit nem hagyott fiának,
azt nem tartottam emlékezetemben: ki győzne az efféle hivata-
los actusokra visszaemlékezni, mikor azok többnyire csak gépie-
sen mennek!

Nénéd megint feküdt vagy két hétig, már jobban van;
majd felel Linának is, ha egészen helyre jő, de még most gyenge.
A gyermekek egésségesek Julcsa ma bálba készül retteneteskép.

A szénáról nem írtál, gondolom most el lehet adni, mert
sok gazdát megcsalt a tél.

Uj ság semmi. Nálam van a Sz. László második kötete; ezek
a jóféle könyvárusok a nyakamra küldik, szállítsam aztán a
hogy tudom, Szalontára. Biztasd az előfizetőket, majd megkap-
ják. - Ha beszédes vagy Mezeivel, mondd meg neki, hogy az új
Nemzeti Könyvtárból is ide küldték azt a három példányt mire
ő szedett előfizetőket, Beliczayt, Govrikot és Hollószegit. Ide
küldték pedig a mult évi egész folyamot s az ideiből a két első
íűzetet, olly felszólítással, hogy a második évi 5 -5 pengő forin-
tot beszedvén, fizessem be. Ez eddig mind rendén van, kivéve a
szállítás akadályait: azonban még más bajt is sejtek. A boríté-
kon ez áll: Gyüjtő Arany jános: Beliczai 1. péld. Govrik 1. p.
Hollószegz' 1. példány. Ugyanott külön: Beliczai Ferencz járás-
biró, Hollósi Lajoshoz Váradra 3 példány. - No már most én ugy
gondolom, hogy Beliczai nem fizetett kétszer elő, hanem sürgette
a 3 példánynak Hollósihoz küldését, odafenn pedig azt gondol-
ták hogy ez új megrendelés: tehát oda is megküldik a 3 példányt
lıozzám is. Még ez sem volna nagy baj, de a 3 példányért tőleın,
a hátralevő két évre fogják követelni a 30 pftot, s ez már baj
lenne. Tehát kérlek, hogy járj, illetőleg járass végére Mezeivel
a dolognak, hogy ha csakugyan így áll, a mint írom, ezt a 3
példányt visszaküldhessem, mert akkor különösen megkapják;
ha pedig nem így áll, akkor a nálam lévő példányokat az előfi-
zetőkhöz juttathassam. Ird meg aztán az eredményt, valamint
azt is, csakugyan nem jár-e a diligence Szalontára; s hát Gyulára
/vagy) és Váradra jár-e?
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Most pedig az isten áldjon meg: ölelünk csókolunk benne-
4” teket l

Szerető bátyád
Arany János

Leveleitek ugy megáztak, hogy alig tudtuk kibetüzni. - A
bizonyítvány paraszt felével nem akartam a postát terhelni:

45 gondolom az mindegy

4-80.

ERCSEY SÁNDOR-ARANYNAK

Szalonta, aprilis 2. 1853.
Kedves Datyám!
A mai szent napon Lina az anyjával Tamásdára menvén,

minthogy Gyula sincs itthon, magam vagyok a háznál. S mint-
hogy magam vagyok, egy kissé unom magam. Az imént ugyan

5 fölmenék Rozvány Bandihoz, de ott is nagyon kevés gyöngyö-
rűséget talála az én lelkem. Unalom űzés végett tehát üdvösnek
találtam a corresponciáknak eleget tenni: - ugy-e nagyon szép
motívum? - Irok azért elöszőr is bátyámnak.

Ma van azon nagy nap is, mellyben Ercsey Jánost Sza-
1° lontára várom. Már az ünnep előtt is irt egy levelet, mellyben

tudatja, hogy az ünnepre eljön; de biz azon ígéretét jónak látta
meg nem tartani. Ezen levelet tehát le nem pecsételem addig
mig ő meg nem érkezik, hogy ha netalán irna valamit, egy füst
alatt elmehessen. Egyébiránt ha nem ir is, előre megmondhatom,

15 hogy tiszteli és csókolja bátyámékat.
Emeıitus gyógyszerész Forneth Károly épen tegnap reg-

gel hozta el a házbérnek 3ik angariáj át 20. pfrtban, a tulaj don-
képeni gyógyszerész helyett, ki még most sincs itt; melly miatt
a ház, természetesen még most is lakatlanul áll. És én nagy

20 bölcsen szemem előtt tartottam bátyámnak azon utasitását,
hogy ebből és a hátra lévő angariából, a görbedi 1oo. fntot kifi-
zessem; de ebbeli jó szándékomban félig-meddig meggátoltattam
Mogyorós uram által, ki a templom-építési költségekre még két
évvel ezelőtt kivetett taxa fejében kivetett 2 pengőforintot, már

25 vagy 50 szer kérte tőlem. A libelluson ugyan a Jani neve áll,
mint a ház birtokosáé; de én mégis jónak láttam, utólagos jóvá-
hagyás reményében, bátyámnak ezen pénzéből fizetni ki, tudván
hogy a ház tulajdonképen bátyámé. Ezen két pengő forintot
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ugyan majd kipótoljuk valahogy, ha másból nem, a Fornet
Károlynál lévő 1oo. pfnt 12. p[er]centes kamatjából. - Jó lesz
tehát ha tudatandja bátyám velem, hogy megtaıtsam-e ezen
18 pfntot a még fizetendő 20. pfnthoz, a görbedi pénz letisztá-
zására, vagy pedig elküldjem? -

A mi egyébiránt a házat és különösen az azt kiárendáló
Wölfel Károlyt [Jánost] illeti: - nekünk ő vele aligha meg nem

a bajunk, mert mégeddig a ház körül, contractusa ellenére,
egy szalmaszálnyi reparatiot sem tett. No de hiszen várjuk el a
következést, mégeddig ő úgyis csak futtában volt Szalontán. -

A szénát még most sem adtam el, valamint bátyámét, ugy
a magamét sem. Mert itt a szénának még kevesebb ára van most
mint kaszáláskor, sőt úgysem kell senkinek. Mellynek ismét
egyszerü oka egy részről abban áll, hogy isten, a mi legfőbb pász-
torunk, az ő juh- és birka- nyáj jának ezreit, melyekkel eddiglen
a Szalonthai határ úgy el volt boritva, miszerint a tehéncsorda
éhen veszett el, - magához szólította; - másrészről pedig
abban, hogy azon tél, melly még akkor N.Kőrösön volt vagy
legalább lehetett, midőn bátyám közelebbi sorait irta, - vala-
mint az egész télen nem volt tél, úgy most, legalább Szalontán,
'még kevésbé az. Ezeknél fogva kénytelenek vagyunk várni az
eladását. [a szénának] Különben megmondtam én azt előre,
hogy a szénának illy jó ára lesz; mert én, mint afféle burokba
.született szerencsés ember, a mult ősszel, a magam szénájához
még egy nehány szekérrel vettem, hogy majd fordul rajta egy
pár forint. És most vagy 3. pengővel olcsóbban kelne el szekére,
mint a hogy én, sarjúj án vettem. -

A fás kert, valamintségesen a mi házi kertünk is, még most
is azon állapotában van, a mint a télnek nem annyira hideg,
mint vizes kebeléből kivetkezett. Faiskolát, elhatározott szán-
dékom ellenére se nem alakithattam, mert két akasztófáravaló
gyaraki tugıincs, kiknek vad fák szedésére 30. garas előpénzt
is adtam, infamiter megcsalt. -- De hiszen gondoskodom azért,
hogy addig is, mig faiskolánk lenne, semmi hiány ne legyen. A
karózást ha csak lehet teljesíteni fogom, s gondolkodom róla,
hogy valahol valami jó ócska karókat kapjak; úgysem kivánta-
tik még ezekhez egészen új karó.

A nemzeti könyvtárra nézve fölmerűlt nehézségeket közöl-
tem. Mezeyvel, és ő reá azt felelte, hogy már régen megírta
Emıchnek, hogy minthogy a tulajdonképeni gyűjtője azon 3.
példánynak ő volt, vagy a pénzt küldje vissza, vagy a példányo-
kat szállittassa el. De Emich mindeddig egyiket sem teljesité.
Mellynek következtében ő Kovácscsal közölte a dolgot, hogy
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Emichet akasztassa fel. - Annál fogva - miután Kovács a
dologba be van avatva, - Mezey azt mondja, - hogy csak
küldje vissza bátyám a nyakára küldött példányokat Emichhez,
s egyszersmind tudassa a dolgot Kovácscsal, ő majd elfogja a
dolgot igazitni.

Mi most egy kis változáson megyünk keresztül; a mennyi-
ben Sz. György napkor az öregek is eljőnek. A cselédszobából is
lakó szobát csináltatunk, és lakunk együtt, a meddig lakha-
tunk.

A Balogh Márton számára küldött és köszönettel vett
bizonyitványhoz vásárolt papiros árát, idezárva küldöm. Isten
áldja meg bátyámékat

Szerető öccse
Sándor

481.

PÁKHALBERT_ARANvNAK

Pest apr. 8-án 1853.

Kedves barátom,
Van-e szivedben irgalom? Megtudsz-e bocsátani?
Te nem szeretsz levelet küldeni szerkesztőhöz, a mellyben

vers nincs - én nem dolgozótárshoz, a mellyben pénz nincs.
Templom egerei vagyunk - szégyelem a dolgot - jobb lesz tán,
ha nem feszegetjük tovább. Vártam, lestem az alkalmat, hogy
veled személyesen értekezhessek ezekről s más egyéb állapotok-
ról - s azok az ünnepek olly biztatóak is valának - de a kőrö-
siek oda maradtak s én, ki régóta komolyan vágyódom egy
afféle kőrösszerü kirándulásra, még mindig sánta vagyok s a
szobát még mindig csak elvétve, fiakkerbe szorulva hagyhatom
el.

Ide zárok egy tizest - vedd szivesen s ne nézd a zárományt,
hanem a zárót, s gondolj a lelki furdalásokra, miken én hónapok
óta keresztül mentem, - bár volna minél elébb alkalmam előt-
ted kimagyaráznom, hogy nem tehettem máskép akkor, s nem
máskép most ! Járjuk a tánczot, a mennyire bírjuk, jó kedvvel,
csüggedetlenül, de még mindig jó reménység fejében, Ne vo-
nulj el tőlünk s remélj velünk együtt.

Jelentem neked azt is, hogy Kovács Jánosnak azt a 3 ft
s nehány krajczárt, mire felhatalmaztál, annak idejében kifizet-
tem.
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Szeretnék még sok mást jelenteni, de rajtam fekszik az
élet egész terhe - lelkem testem fáradt - jobb ha bele se kez-
dek!

Gyulai, ki most szomszédomban lakik s épen e perczben
nagy lépésekkel sétálja ki magából a jövő számra igért verset,
már három hónap óta irj a Szász Károlynak a levelet, mellyben
mindenfélét el akar neki mondani. Ha a verssel készen lesz,
már most bizonyosan megtartja szavát. Addig is közös erővel
köszöntjük.

Tompa Miskától nehány sort vettem e hó első napjaiban
Kassáról - mellyben mindent igér a megszabadulás esetére. Ez
most beállott. Szegény fiu !

Nem fogok ismét olly soká késni küldendőimmel s hiszem
nem sokára teljesen eleget teszek tartozásomnak. Addig is kér-
lek, nézz be hozzánk - karjaink a legmohóbb ölelésre tárvák!

Előfizetőink igen csendesen gyülnek - pedig még mindig
nem hiszem, hogy meg ne érdemelnők. A Divatcsarnok iszonyuat
dolgozik. Isten veled!

Pákh Albert

482.

T1sZA DoMoKos_ARANYNAK

Pest 12/4. 1853.

Édes Aranybácsi !
Az embernek igen lényeges főrészit a test teszi melyről

tudjuk hogy a tehetetlenség kényelmes törvényének van alá-
vetve, s így az ember is sokszor hódol ezen törvénynek. Ebből
perse az jön ki, hogy verseknek létele mellett is igen soká hall-
gattam, hiába várva mult levelemre a választ, mint Kovácsi-
ban a szalonkákat. Végre (ilyen nyughatatlan is vagyok én!)
elhatárzám kőrösi késedelmező vendégemnek elibe vaspályázni,
s elhozni erővel.

Ujságot is írhatok most egyet még pedig Gesztről, hanem
jó rosz ez is. Szegény Pap bácsi t.i. valósággal hecticában van,
Zsugovits egészen elveszté reményét s legutolsó tudósításaink is
az [t] tudatják, hogy alkalmasint még áldozócsütörtök előtt
mennybe megy szegény.

Pestről pedig egy ettől meglehetősen elütő dologról érte-
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síthetem Arany bácsit, t.i. hogy Emődy úr csakugyan házasodik,
16. Maji veszi el azt a tavalyi öszvegyasszonyt.

Isten áldja meg!
Szerető tanítványa

55 Tisza Domokos

U.i. Aldridge igazi művész. De kell-e őt nekem dicsérni, midőn
K[ert]beny dicsérte meg? !

Haldokló katonal

Piros vér, piros vér
55 Szent hazámért hulló ifju piros vérem.

Piros nő, piros nő
Vígasztaljon isten a bús özvegységben!

Sebes kard, sebes kard
Lám az ellenségé sebes(s)ebb volt nálad!

5° Sebes ló, jó fakó
Keressél más gazdát, hűséges jó állat.

Vén torony, vén torony
Szülő édes falum őrkődő vén tornya!

Vén anyám, vén anyám
55 Szép fiad szép szemét, holló kopácsolja.

Fekete remete
Csillagos olvasón imádkozó éjjel!

Elmeredt szememet
Fogd be köntösödnek mély sötétségével.

45 Piros vér, piros Vér
Hullásodnak helyén nő piros rózsaszál

Szép élet, már véged
Készen várlak, gyere bús fekete halál !

N. Kovácsibanz

45 A nyúgoti bércen meghajlott nap sugár
A keleti csúcsra végvilágot vetett,

A hallgató vadász lesben vadj ára vár
Meghúzódva szépen egy cserbokor megett.

És ledől a sziklát prémelő zöld fűbe
5°~ Fütyent egy egy rigó, de az nem kell neki

1-5 AJ. kritikáját e versekről ld. zoo. l.
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Kis ökörszem játszik a bokor tövébe
De nem háborítja, mást vár ő, megveti.

A napnak kereke egészen lefordúl
Sötét késő est lesz, és még sem jő vadja,

Körülfekvő falvak harangja megkondúl
S tiszta csengő hangjuk a léget áthatja.

S megcsendűl a méla vadásznak lelkében
Az emlékezetnek estéli harangja,

Ifju édes álmak repesnek szívében
Idézvén a harang andalító hangja.

És a mint kibukkan rendre egy egy csillag,
Egy-egy kedves emlék az eszébe tünik,

Falvaknak harangja már régólta hallgat,
De az emlékezet beszélni nem szűnik.

S mint a nyugalmából felriadt, felvert vad
Zavart sorral száll a leső vadász körül

A multban aluvó örömök, fájdalmak
Felriadt serege zajgó szívébe

483.

TOMPA M1HÁLY_ARANYNAK

[Hanva, 1853. április 19.]

Édes Jánoskám !
Elég az hozzá, hogy itthon vagyok; nyomorult állapotban

ugyan, de még is itthon vagyok. Feleségem köszvényrohamok-
ban szenved; fiam beteges és egyre sír, - mióta itthon vagyok
nem aludtam ki magamat, s velök virasztok és szenvedek egy
nyomorult szobában.

Fiam, említettem fölebb; mennyi szives családias érzés
volt lelkemben születésekor, s mint akartam azt veletek közleni,
veletek megosztani, s örömemnek felőletek jövő viszhangjában
gyönyörködni, - a midőn Kassára kellett mennem. Nem emlék-
szem már arra sem, tudattam-e veled vagy sem hogy fiam
született. - Most ennyiből álljon egész értesitésem: fiam szüle-
tett, neve Géza.
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Hogyan vagytok kedves barátom !? én is de feleségem
15 különösen kérdezi: hogy van a kedves komámasszony? meggyő-

gyult-e már? Ohajtjuk. hogy ugy legyen. Irj, ha jol lesz dolgom
akkor többet, most párgolní kell és kötözni feleségemet. Isten
veled, isten veletek!

Hanva, apr. 19. 1853 szerető barátod
Miska

484.

ARANY-HUNFALVY PÁLNAK
Nagy-Kőrös, april 21. 1853.

Tisztelt Hazafi !
Bocsánat kérésen kell kezdeném, hogy becses levelére illy

későn válaszolok; de mulasztásom oka az volt, hogy a rám
bízott dologban nagyobb eredményre várakoztam - mind
hiába! Fájdalom, itt a részvét irodalmi tennékek iránt igen
csekély, az ó-klassíkaí irodalom iránt pedig, a mint látom, épen
semmi. A magasb osztályú tanulók száma kevés, azok részint
igyekező fiúk, de szegények, részint agarász urfíak, - a város-
belí intelligentiárol e tekintetben jobb hallgatni. Igy csupán az
iskolai könyvtár részére mind Pláton mind az Iliász fordításából
egy, és ezenkívül az Ilíászból még egy példányt kérnék küldetní,
ha illy csekély mennyiségre is kiterjed a kiadó urak kedvezmé-
nye. Gyors szekéren, az itteni ref. iskolának czímezve, leghama-
rabb s legbíztosabban megkaphatnók. A pénzt, nem lévén így
utasítva, előre nem vettem fel; a könyvek megkapása után rög-
tön küldöm.

De a mílly kedvetlen hatással volt reám a közönyösség,
melly a Kegyed becses bizalmának illy kevés mértékben engede
megfelelnem: olly büszkévé tesz más felől eme bizalom és sze-
rencsésnek érzem magamat, hogy ez érintkezés alkalmat nyujta
Kegyed írántami jóindulatáról meggyőződnöm. Fogadja viszont
nagyrabecsülésem bizonyságát és szíves üdvözletemet !

Teljes tisztelettel levő
alázatos szolgája,5 ,

[Címzés :]
Arany Janos.

T.c. Hunfalvy Pál urnak,
a magyar t.társaság tagjának tisztelettel

Pesten
Szervita-tér 7. szám.
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485.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrős, april 21. 1853.

Kedves Domokos,
Levelem elkésése olly rendes dolog már, hogy többé nem

is mentegetem magamat, hanem válaszolok, a mint a sor hozza.
Legérdekesb ujdonságúl az ídőjárásról tudósíthatnám: soha se
látott oly rosz időt, mint itt Kőrösön jár. Pesten már tán széltíre
élvezik a tavaszt, itt még most kezdődik a tél.

Azt írja, édes Domokos, hogy a test tehetlensége gátolta a
vers-, vagy levélirásban. Ez meglehet, de máskor ám ne legyen
úgy: életműszeres testnek az inertia kevésbbé bocsátható meg,
mint például a fának vagy kőnek. Mindenek felett pedig rólam
e tekintetben ne varrjon hímet, hanem legyen serény mind a
vers-, mind a levélírásban, mert így dukál az.

A geszti újdonság -- ha nem tréfa - igen rosz ujdonság.
Szinte csodálatos: az őszön még semmi jelensége nem volt.
Azt gondolom, hogy a pap csak rá akar íjesztení jó embereíre -
csupa mendikánciából.

Annyi igaz, hogy bolondabbat nem tehet, mint ha meghal.

Seguitur altera pars.
Irtam, mindig irtam .1 A második sor rövid, talán így?

,,Kíejté a tollat reszkető kezem" -- De nem úgy van: a
negyedik sor hosszabb, azt kell megnyesni.

„E tilzt imádom" - a tilzt ki kellene vetni. Nem szeretem
az erőltetést, midőn meglátszik rajta, hogy nem Kunst, hanem
szorúltság.

„A napnak előképe" - mi alföldi emberek ezt jól értjük,
de az előkép nem halaványan rezg, hanem piros gömbként
emelkedik a látkör fölé s belőle, mint burokból pattan ki az igazi
nap. Ha azonban előkép alatt a hajnalt érti, s ezt is lehet, úgy jó
a metaphora; de szebb volna amúgy, mert újabb.

Az egész különben jó. Szép a fordulat a két végsorban,
ahhoz, kihez az egész versben még nem szólott. Az emelkedés
benne, kezdettől végig, növekedőben: a képek mind merészeb-
bek, s midőn az érzelem legmagasb fokra hágott, egy apostrophe
a kedveshez: valóban lyrai.

1 Ld. e kötetben 188-189. l.

199



Hazudik az. . .2 passírt. A humor még később jő meg,
mondtam; azonban nem árt próbálgatni. Ez elég vidor s köny-
nyű menettel bír.

Haldokló katona.” - Nincs ihlet nélkül, bár egy kis álszenv
(ál-pathosz) is érzik benne. Keress (-él) nem ikes. „Vén anyám":
fiúi kegyeletnek nem szava a vén. Gyöngédebb szó az öreg ; de az
ide nem fér; tehát ősz v. agg.

„Fekete remete,
Csillagos olvasón imádkozó éjjel”

Ez vagy nagyon szép, vagy bombaszt. Az ímádkozás eszméje
ugyan helyesen jő egy haldokló fejébe: az éj is elég fekete,
kivált ha nem csillagos, s az ember nem éppen a csillagokba néz,
következőleg: Remete

Lehetne,
Ha erre
Nem kéne:
Csak színe,
Melly, ime,
Fekete.

Ámbár kérdés, hogy a remete feketében jár-e? én egyet láttam
életemben s az oly barátszínű volt, mint a jó kundinnye magva;
de az olvasója! Sapperment! a golyók megvannak, de oly ren-
detlenűl szétszórva, hogy míg a remete felfitzi, addig a haldokló
katona százszor is megdicsőülhet. Hagyja Kálmáninknak az
illyen képeket.

A végső két sor nagyon nagyon köznapi = egy vidéki
tragicus színész szájába való. Különben a forma új : kedves lenne
jobb kidolgozással.

N. Kovácsibanfi Hogy nem lehetek közelebb, hogy meg-
csókoljam e versért! Igaz ! eleitől végig. Teljesen sükerült. Nem
részletezem: gyönyörü!

Isten áldja meg, édes Domokos! Szerezzen nekem több
illy örömet, mint ez a Kovácsiban! Oleli

barátja
Arany János

[Címzés 2]

Tisza Domokosnak szeretve ,
Pest

Nádor utca 11. szám 2. emelet.

5"* Ld. e kötetben 189., 196-197. l.
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4-86.

KovÁcs JÁNOS-ARANYNAK
Pest 25/4. 1853.

Barátom!
Legközelebbi leveledben két tárgyról nem emlitettél sem-

mit, mellyröl mindenikröl nagyon óhajtottunk vólna valamit
tudni. Kedves nöd egészségéröl éppen semmit sem írsz, miből
ugyan azt gyanitj uk, hogy e szerint már most semmi baja sincs,
s Julcsa a fő Gazdasszonyságból ismét csak vicévé degradaltata-
tott. Azt sem írod, míkorrlátogatsz meg bennünket. Ezen tárgy-
ban kénytelen vagyok téged figyelmeztetni, hogy ha csakugyan
továbbra is makacskodol a Pestre jövetellel, egyszer azon veszed
észre, hogy mi mentünk a nyakadra. A Geszti Pap aligha meg-
teszi valaha a szándéklott kőrösi útat, s talán már eddig is
hosszabb útra indúlt el; s én mondhatom lelkemből sajnálom.
A pálcza egészszen elvan törve felette. Betegsége tüdővész. -
Ird ki kérlek Domokos legközelebbi leveléből a Pap bácsíról

15 tudósító nehány sort, mert ez által most öt pengő forintot akar
nyerni Domokos; tehát siess a válasszal, mert e legény nagyon
türelmetlen, s szeretne az 5 pengőről biztosítva lenni. Te ezt nem
érted, - de nem tesz semmit; sokat kell az embernek tenni,
amit nem ért. Egyébiránt későbben majd megfejtjük.

10 Nődet mind ketten tisztelve, Téged és gyermekeidet ölelve
maradok

barátod
Kovács János

487.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Pest 25/4 1853.

Édes Aranybácsi !
_ Nagyobb kárt sem tehetett volna nekem Kovácsbácsi,

minthogy levelével megelőzött. Most már nekem nem marad
egyéb hátra, mint felállván nyilvánítani, „hogy az elébb beszélt
tekn. táblabíró úrral teljesen megegyezem”, miután nekem sincs
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más eszemben, mint találkozásunk, melyet a sors egész pünkös-
dig visszavetett. Na de hiszen pünkösd is közel van már, s ha
a szél állandóan úgy fú, mint tegnap és ma, talán még elébb
idefújja, mint az az unalmas kalendáriom akarná.

Lásson is meg minél hamarabb, édes Arany bácsi, mert
különben, makacsúl el lévén szánva magamat újolag bemutatni,
a Délibáb veres palástjában leszek kénytelen megjelenni, melyet
úgy látszik mint a maszkos bíborát, bárki felvehet, . . a ki
nem szégyenli, és - fizet.

A rossz idő oly soká tartott hogy majd világfájdalomba
estem, mint az egyszeri medve, szerencsére újra beköszönte a
tavasz a sok hamis próféta ellenére is, és vidám napfény játszaná
körül e jelen papírost, ha függönyömet le nem eresztettem volna.
Aldja meg az isten addig is, mig találkozik

szerető tanitványával
Tisza Domokossal

Keletnek vagy e .1

Keletnek vagy e ragyogó meséje
Szerelem, szerelem,

Vagy az ifju szívnek üres ábrándképe,
S tréfát űzöl velem?

Ha mese, ezerszer ezeregy éjszakát, [éjszakán]
Elhallgatlak téged,

Ha ábránd, úgy vesszen a rideg igazság;
Csalódj am míg élek !

Vzzág fzzjdzzzom
Szerettem én is e világot
Míg szívem, s kelyhem telve állt
S nem hittem mit rá kiabált
Az ember, a sok balgaságot.
1_Z}e óh ! midőn üres pohárt,
Urest érzék aszott kezemben,
S egy csepp örömre nem talált
A szomjú kín fásult szívemben:

1"* AJ. kritikáját e versekről ld. 208. l.



ıo Akkor sirattam a világot
Mint egy elpártolt szeretőt,
Sirattam a szép ifjuságot
A melyben úgy szerettem őt!
Mint sziklán lecsergő patak

45 Folyt könnyem le merev orcámon
Cudar világ, még szántalak !
Most azon könyeket szánom.
Óh mert te feletted sirám ki
Szívem utolsó gyöngyeit,

W Óh mert te éretted ivám ki
Kelyhem utólsó cseppjeit
És mostan oly ridegen áll,
Ures kebel, üres pohár !

[Címzés:]
Tekintetes Arany jános urnak
a m. irodalom tanárának

N. Kőrős

4-88.

HUNFALVYPÁL-ARANYNAK

Pesten, april 26. 1853.

Tisztelt hazafi !
Küldöm a kivánt könyveket: egyes példányokat is adunk,

ha valaki kér és elviszen.
Nem kell kétségbe esnünk a csekély eredmény miatt ; a mi

5 ma nincs, lehet hónap.
Hogy kevesebb költségbe kerüljön, magán alkalmatosság-

tól küldöm a kis Csomót, reménylvén, hogy ezen is bizonyosan
kézhez adatik.

Szíves üdvözletét hasonló szivességgel viszonozván ma-
1° radtam

alázatos szolgája
Hunfalvy Pál
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4-89.

ARANY-ERcsEY SÁNDORNAK

[Nagykőrös, 1853. április 27.]
Kedves öcsém Sándor!
Most tulajdonkép nem volna miről irnom, ha multkori

leveledben a bélyeg papír árrát [!] 15 pengő krajczárt (azaz
16-ot) meg nem küldöd; igy azonban kénytelen vagyok téged
megnyugtatni, mit ezen soraimmal effective meg is teszek, hogy
a 15 krt ugyan nem kaptam, de annál inkább a I6-ot, és így már
nem sokkal mardtál adós.

Hogy a két pengőt a templom épitésre kifizetted, bene est,
s ha az a mint írod, helyre pótolható, hát majd pótold ki és
rázzuk le azt a görbedi adósságot. Azért a 18 pengőt tartsd meg
a következő angáriáig s akkor mondd fel a pénzt s midőn kifi-
zeted, kötelezvényemet el ne feledd a várostól kivenni, sőt egy
határozat is van, melly szerint a pénzt nekem adják, azt is más
végzés által jó lesz érvénytelenné tenni - ha a mostani körül-
mények közt megy az illyes dolog. -

Irod hogy Wölfel semmi reparatiót nem tett ez ideig: talán
a nádat csak felköttette? Nem tudom, a kötelezvény csak per-
missiv e tekintetben, vagy kötelező ránézve? Várjunk még vele.

A széna elkelését úgy hiszem leginkább az utak roszasága
akadályozta eddig; lehet, hogy a városon, vagy országút mel-
lett, azóta el kelt volna, mint ezt régebben volt alkahnam ta-
pasztalni. Ha veszik adj ad, ha nem, akkor a világért se bántsd.

Hogy-hogy a geszti pap meghalt ! Jaj, csak igy jár minden
az ég alatt !

Tánczoltatj átok-e már az asztalokat? Itt nagyban járják a
galloppot; fő force benne az, hogy a bűvészeknek egy pontra
kell nézni, az asztal közepén, akkor, 2 -3 percz alatt a leglus-
tább asztal, tányér etc., is megindul, melly columbusi feltalálást
nekem köszöni a tudós világ, s az asztal mozditásnál óraszámra
üldögélő társaságok. Van benne valami. Laczí különösen derék
legény, a sziklákat is megmozditaná.

Hanem az isten már most és minden üdőben áldjon. -meg
benneteket, Lina húgommal együtt -- Janit, Jámbornét, szóval
a rokonságot köszöntöm - s minden jó barátimat és ismerősi-
met - téged pedig ölelve csókol

Nagy Kewrös ápr. 27. 1853. bátyád
Arany J.



490.

ARANY-PÁKH ALBERTNEK
[Elveszett]

Nagykőrös, 1853. április 27.

T [Nyugtázza az ápr. 8-i levélben érkezett ro frt.-ot. Küldi A sárkány
c kÖlte1:ı1é.nyt.]

491.

ARANY--TOMPA MIHÁLYNAK

[Nagykőrös, I853. április 27.]

Kedves jó Miskám !
Csakhogy otthon lehetsz: a többi visszajő magától. A sors

megelégli szenvedésidet. Régen ohajtok irni: de nem tudtam,
-lehet-e már. Nagyon jó, hogy valahára lehet: ezentúl ne legyünk
'hanyagok a levélirásban: ki tudja, édes Miskám, ki tudja, nem
fosztatuıık e meg újra az érintkezés e nemétől? Rest levéliró
vagyok: de veled nem levelezek, veled beszélgetek.

Szegény komámasszony: hát ő is, testileg is szenved?
Lelke, tudom, úgy is eleget szenvedett. Fiadról Pákh útján hal-
lottam valamit. Örvendő sorokat vártam tőled, remegtem más
részt, nem vonta-e meg segélyét Lucina istennő - azok után,
miket tőled hallottam, aggódva ohajtánk bizonyost tudni. S ime
jő leveled: egészen más baj mint az, mellytől remegénk, arról
semmi szó. Elképzeltük sorsotokat - s könyeztünk.

Feleségem fentarthatta volna az érintkezést nőddel: ha-
nem ő is az egész telet betegséggel húzta ki, s ez egy akadály;
mit ugyan elhárítani annyiban nem lett volna nehéz, mert voltak
napjai, midőn könnyebben érezte magát. Fő akadály az volt,
mert nem tudtuk, nem okozunk-e bármelly érintkezés által nek-
tek újabb kellemetlenséget, mint az olly viszonyok közt átalában
soha sem tudja az ember magát tájékozni.

Tehát mondom, az asszony egész télen szenvedett. Beteg-
sége női baj: több hóig terjedt fájdalmas rekedés, amitől rend-
kívüli vérömlés által menekült meg, de az utóbbi, noha kissebb
mértékben most is megvan. Mentovicsné hasonlóan folyvást
szenved - Szásznéról jobb hallgatni, szegényröl.
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Gyermekeink egészségesek, Laczi közelebb nagy erőt fej-
tett ki a table-moving kísérleteknél. Ez a bolondság itt is napi
renden van s kell benne lenni valaminek. A szemek hatását én
fedeztem fel, azok majd több szerepet látszanak vinni, mint a
kezek. Vak tyúk is talál néha egy árpát.

De leginkább becsűlném azt az asztalt, melly bennünket
még egyszer, egy koszorúba fűzne. Gyógyuljunk meg, minél
elöbb. Július nincs messze: talán - talán -

Itt még három tanárt választanak hogy a tantervnek elég
legyen téve, igy remélvén a nyilvánosságot. Hallom, Szilágyi
Sándort nézték ki egynek. Nem jőnél-e magyar irodalmat tanit-
ni, az én helyemre? - Igazság! barátom vagy, maradj Gö-
mörben.

Ad vocem Gömör: az ekklésia csak nincs veszélyben? Mi
már attól is remegtünk. - Most sem tudósitál: vége van e már
minden bajnak? Ennyit talán lehetne.

Iskolai felügyelőségünk változott. Szőnyi helyébe Mikulás
ő nagysága lépett, evangelicus; mondják erélyes ember s min-
dent elkövet hogy iskoláink a status czéljának minél inkább
megfeleljenek.

De a „jövendőnek sivatag homályát bízzuk az istenség
vezető kezére," s éljünk, a hogy lehet. Dolgozni keveset dolgo-
zom, bár megrendelés, váltó munka, lenne elég. Szeretnék egy
kis falusi életet, azaz ha lenne valamim, a mihez lássak, mert
így, czél nélkül a legelőre járni nem találom eléggé vonzónak!
De csak az idö derülne, így is mindjárt derűltebb lennék. Ha
igazak patriotád jóslásai: a tavasz egészen el fog az idén veszni,
tél után rekkenő nyár áll be, mitől isten mentsen.

Kifogytam a tárgyból, vagy is nem jöttem bele egészen,
a mint szoktam. Közelebb majd többet irok, most fogadjátok
köszöntésünket és szives csókjainkat - összevissza. Gyógyúlj a-
tok minél előbb, te szellemileg, kedves komácskám testileg is
Géza pedig nagyot nőjön, mint az apja. - Isten veletek

Nagy-Kőrös, apr. 27. 1853.
szerető barátod

Arany János

U.i. 19-én kelt leveled csak 26-án vettem.
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492.

ERcsEY sANDoR_ARANvNAK
Szalonta, majus 3. 1853.

Kedves bátyám !
Ambár az én kenyér-kereső jobb kezem most egy kissé

fáj: - mindamellett kénytelen vagyok két rendű fontos és
mázsás dologban tudósitását fölkérni vagyis inkább kikérni.

Első az, hogy mi, azon nem nagyon sürű, de nem is nagyon
ritka levelezéseinkben, mellyel egymás irányában viseltetünk
mindig elfelejtettük vagy szándékosan elmulasztottuk azon
csomó buzának a jövendőjét és kinézéseit tudakozni, melly pad-
lásunkon fekszik. S igy nem tudhatjuk, hogy szándékoznak-e
bátyámék eladni azt, vagy pedig jobb időkre várjunk vele? -
- Legyen szives tehát bátyám e tekintetben tudósitni. Én
egyébiránt annyit mondok, hogy ott, a hol van a fent tisztelt
búza, továbbra is eltér vagy fér, s kivált miután a havazási
epochákon keresztül estünk, jobb helye is van ott, mint volt a
télen, és igy e tekintetben bárrneddig elmaradhat, mert most
különben sincs valami magas ára.

Második kérésem ez. Aradi Herrman Ferencz ki egyszer-
smind szalontai postamester is, ezelőtt mintegy fél évvel, n.
kőrösi zsidó Khón Mihályt, mint fizetési-tehetetlent, 2000.
pfntnyi adósságáért, elitéltette és bezáratta. A zsidó egy jó
darabig Kőrösön volt bezárva, ő itt betegnek tettetvén magát,
Herman törvényesen utasitva lön, hogy mint beteg embernek,
alkalmas helyről gondoskodjék. Ekkor Herrman egy pesti kór-
házban fogadott a zsidónak extra-szobát, de arról maig sem lett
értesitve, hogy a fogoly zsidó, N.Kőrösről, pesti új szállására
elvitetett-e. Ha tehát bátyám a n. kőrösi polgármesterrel vagy
valamellyik ollyas emberrel a n. kőrösi (:kupa.k)-tanácsból, ki
e tekintetben tudósitást tudna szolgáltatni, - ismeretségben
van: - vegye magának azt a kis fáradságot, hogy azt tudja
meg, és engem közelebb és minél előbb küldendő soraiban tudó-
sitson.

Szalontán nincs semmi különös ujság. Öleljük és csókoljuk
bátyámat egész családostól és családjával

Szerető öccse
Sándor
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ARANY_TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Körös május 4. 1853.
Kedves Domokos,
Elınondltıatom a Csokonay Dorottyájával: Vártam, mindíg

vártam, azt nem mondhatjátok. Vártam én is a Kovács bácsi
emlitett levelét, -- de sem előtte, sem utána, sem beııne nem
jött: azaz más szókkal mai napig se láttam. Ezt tudomásul és
alkalmaztatásba leendő vétel végett.

Tehát pap bácsi csakugyan meghalt? Már Szalontáról is
írták. Szegény! azaz hogy miért volna?

„A pünköst azonban már nincs igen távol
El-el múlik egy nap isten jóvoltából,
Nehezen is várják, készülnek is nagyon,
Majd meglássuk - de ezt más énekre hagyom”

Ami a Délibáb piros borítékában szándéklott comparitiót illeti:
az, a mire céloz, szerencsétlenségből történt, a Viszhang árváját
fel kellett fogni valakinek, s a Délibáb lőn e kegyes szívű gyám-
anya.

A tavasz ide is megérkezett, reggel, nyitott ablaknál pon-
gyoláskodhatom (szép szó !)

Mostan küldött versei nem jók, nem roszak, többször írt
már hasonlókat, néhányszor jobbakat s roszabbakat is.

Kelemek . . .1 Ügyes agondolat, - az alak is hozzá való.
A kereszt rímet, hol nem akar menni, ne csinálja. Éjtszakát és
igazság nem sokat ér, s ha e helyen áll: éjtszakán, úgy hiba is.
De máskép is érthető: Ha mese vagy, mint ezerszer ezer egy éjt-
szakát, elhallgatlak. Ez értelem jó, nincs szavam ellene, csak
a phrasis lesz kissé latinos.

Világfájdalom . . .2 miután a málna elfogyott stb. a medve
is úgy tett. - Ez a komoly oldala. „Most azon könyeket szá-
nom" költői mozzanat. Vége felé nem ment egy kis álpatosztól.
Mehet az egész.

Fogadja ölelésemet, édes Domokos!
barátja

Arany J.
[Címzés :]

20

Tisza Domokosnak szeretettel.
Pesten.

Nádor utca II-k szám.
1"” Ld. e kötetben 2o2-203. l.

8



494.

KovÁcs JÁNOS - ARANYNAK
Pest 6/5. 1853.

Barátom!
Hordja el a Manó azt a ti postátokat, mért nem adja át

a levelemet ; nem csudálkoznám rajta, ha mástól küldtem vólna
el, vagy valami útczai levélfiókba löktem vólna, - de magam

5 adtam be a Fő postán. Az egész dologban csak két fö tárgy volt
különben:

I. Jöjj el Pünkösdre, mert . . .
2. Ird meg addig is, még pedig tüstént, és szóról szóra

Domokos utolsó előtti levelének azon sorait, melyekben a meg-
10 boldog1.ılt Pap bácsi betegségéről tudósit. Nem tréfa a dolog, -

öt pengő forintig áll a fogadás.
Hogy kedves nőd egészségéröl hallgatsz, mi abból csak jót

következtetünk, - tiszteld nevünkben, s gyerınekeidet öleld
helyettünk, én pedig ölellek téged, amikor hozzád jutok

15 barátod
Kovács János

[Címzés:]
Tekintetes Arany János Tanár Urnak

N.Kőrös.

O

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Pest 6/5 1853.
Édes Aranybácsi!
Igen csudálatos hogy Kovácsbácsi levele elveszett, miután

ö azt személyesen tevé postára. Tartalmának veleje azonban
mindöszve egy kérelem, hogy Arany bácsi írja ki (rögtöni) vála-

5 szában az én utolsó elötti levelemből a szegény papbácsira vonat-
kozó helyet. Ennek oka rejtély, de hiszen, hogy a Kovácsbácsi
elveszett levele szavaival éljek, sokat tesz az ember a nélkül
hogy miért-jét tudná; így tehát legyen szíves a megújított kére-
lemnek minél elébb eleget tenni, mert bár az ügy titkos, anyit

1° megsughatok hogy fontos, igen fontos. Szegény papbácsil mi
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sokat vesztettünk általa, de ha magát nézem én is azt kérdem,
vajjon miért szegény? Találkozásunkról pedig:

„Készülnek pünköstre, kétfelől készülnek
Ottan hogy feljönnek, itten hogy lemennek

15 Majdan egyidőben lemennek, feljönnek
És nem lészen haszna, sem annak, sem ennek.”
Legalább a levélből azt vesszük ki, hogy Arany bácsi is

szándékozik fel, ergo nagyon várjuk azt a másik éneket mely
majd bizonyossá fog tenni.

*° Mult levelemben a ,,Keletnek" stbiben az éjtszakát az
éjszakán helyett volt. Most tehát a keresztrímeket ellökdöstem,
s kiigazítám.

A ma holnapi viszontlátásig!
szerető tanítványa

25 Tisza Domokos.

Kérlelésl
(ódon hangon)

Te tettél engemet kalitkás madárnak
Melyet kényeztetnek, cukorral kínálnak

3" Hogy, ha gazdájának benne kedve telne
Repedő szívvel is édest énekelne.

Az előtt senkisem viselt gondot rólam
Nem is ily gazdag de nem is szolga voltam
Azelőtt a rónán a szabad egekbe

35 Szállottam dalommal, menj s föld közt lebegve.

De nekem nem volt jobb náladi rabságnál
Ezerszer jobb volt az vesztett szabadságnál
És most mégis elhajtsz, óh mire juttatál
Félbenszakadt öröm keserűbb a búnál I

4" Ki ád ha te elhagysz, cukrot csókot nekem
A fűveknek magva el nem tart már engem
Szárnyam is megmeredt, repülni nem tudok,
Kegyetlen rárónak kész prédáúl jutok

Végy fel jó asszonykám még egyszer kegyedbe
45 Hajthassam még egyszer fejemet öledbe,

Ne hagyj martalékul éhség-nek halálnak,
Te tettél engemet kalitkás madárnak !

IAJ. kritikáját e versről ld. 220. 1.
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Elválás K . . . tól*

El kell válnom! e szó a velömet rázza
'50 El kell válnom tőled, örömöknek háza.

Baráti kéz helyett vándorbot kezemben
Jó kedv helyett teher, s bánat gömyeszt engem.

Keservemben érted, könyeim úgy húllnak
Hogy az ég könyííi is rá megindulnak.

55 ,,Mosd el eső utam". (Szívem szinte örííl) _ .
- De hogy mossa[,] el is hagyta már, kiderül.

Sokszor megfordúlok véges végig nézlek
Ismerője vagyok minden zugnak résznek,
Integet még füstöd, mint az útra kelő

°° Után lobogtatott fehér búcsu kendő.

Hogyha helyeden bár Sodoma is állna
Minden viszanéző sóbálványá válna
Vissza néznék ; mert hisz ha bálvánnyá lennék
Özõızõsõn feléd, te 1-eád nëzhetnëız.

°5 Megyek, megyek tovább, már füstöt sem látok
Isten veled te ház, ti vidám pajtások!
Óh ! mostóha sorsom hogy elszakaszt tőlök l

. Sziv szoritó búval, az útamnak dőlök .

496.

ARANv_KOVÁcs JÁNOSNAK

[Elveszett]

[Nagykőrös, 1853. május 7.]

[Pünkösd elõtt készül Pestre. -- Felesége nincs jól, az orvos fürdőt
ajánl neki. - Domokos a geszti lelkészrõl ápr. 1 2-én a következőket irta:
„Szegény Pap bácsi t.i. valósággal hecticában van, Zsugovits e észen el-
veszté reményét s legutolsó tud tásaink is azt tudatják, hogy alšalmasint
még áldozócsütörtök elôtt mennybe megy szegény. “]

*AJ. kritikáját e versről ld. 220. l.
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497.

KovÁcsJÁNos-ARANYNAK
Pest 8/5. 1853.

Barátom!
Nehány percz előtt kapám leveledet, és sajnálkozással

értők belőle kedves Nődnek, a mi szeretett barátnénknak bete-
geskedését. Ha talán a Császár fürdőt kellene nekie használnia,

5 úgy legokosabban tennél, ha magaddal együtt behoznád ide
Pestre, hol én átadnám számotokra az egésszen külön álló, s
külön kijárású szobát, melly a Kálmán és Lajos számára van
szánva ; bútorral tökéletesen elvan látva; ágynéművel is szol-
gálhatok, s a mi Grófnénk tudom hogy örülni fog, ha megtudja

10 hogy valamiben nektek szolgálhattunk. Innen osztán könnyű
lenne a Gőzösön minden nap fürdőbe menni, mert már most egy
kiállása éppen velünk átellenben van a lánczhídon felűl. Koszttal
nem szolgálhatunk, de hiszen az sem kerűl Pesten sokba, ha az
ember házhoz hordatja és gazdálkodik. Ha ezt tennéd, mi csak

15 nyernénk általa, mert tovább lehetnénk veletek. -
Az 5 pengőt én nyertem. Isten veled! ölel

barátod
Kovács János.

[Címzés:]
Tekintetes Arany János Tanár
Urnak N.Kőrös.

498.

TOMPAMIHÁLY-ARANYNAK

[I-Ianva, 1853. május 17.]

Édes jó barátom!
Már csak irok neked, mert ha azt várom: hogy minden

bajaink elmuljanak ugy nem tudom mikor olvasod soraimat.
Feleségem jobban van már, de most meg fiam beteg, sir éjjel

5 nappal s midőn maga nem alszik apját anyját sem engedi aludni;
igy igen szép életet élünk! Vinni kell az embernek hivatalos fog-
lalatosságit s eljönnek az urak és damák a templomba, imád-
kozni? nem! meghallgatni: szép praedicatiót mond-e a` pap?
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persze, a háznál akárhogy van a dolog, neki szép praedicatiot kell
mondani. Eljönnek a szerkesztők verset kérni, szép, jó verset;
és az embernek ha az esze helyén nincs is bajai miatt kell irni
szép és jó verseket! Látogátók [!] jönnekboldog mosolygó képpel,
és az embernek mulattatni kell őket, ha az ördög elviszi is. Ez
jelenleg az én életem. Tennap mult el a robotos ünnep, ma az eső
szakad, a víz beiszapolta ugyan már kertemet rétemet, de még
nem elég ismét esik, - tökéletesen megveszett a természet,
barátom! tehát az eső esik, a legatust a káplánhoz csaptam,
beteg gyerekemet dajkástul és anyjostul kihajtottam a cseléd-
házba s irok neked nehány sort. Fülem nem, de lelkem egyre
hallja hogy sír, de már mindegy benne vagyok. -

Haza szabadultam végre itélet nélkül kegyelem utj án; igy
rendöri felugyelet alatt lévén, ollyan az állásom mint az írás
szavai szerént ,,a madárnak az ágon," ha a felügyelő tisztviselő-
nek nem tetszik az orrom vagy képem, referál: hogy nem jól
viselem magam. Furcsa biz az ! Szilágyi S.-nak ördög baja sincs,
ki mint felelős szerkesztő adta ki a Gólyát, engem pedig majd
elitélnek, s majd megfosztanak nyomorult kenyeremtöl örökre;
mert a melly pap hadi törvényszék elött áll, eo ipso elveszti hivatalát
ez a rendelet szava. Szerencsém hogy ítélés nem következett, s
igy már most szavaid szerént csak nincs veszélyben az ekklésia;
legalább azt kell hinnem ezen elbocsátó szavakból: In Folge
koken Erlasses vom Militär- and Civil-Goavernement von 28-t
März 853 die weitere Untersnchnng enthoben, and auf freien
Fuss gesetzt. - Különben édes bárátom ez esemény keserüsége
tán örökre a számban marad, mert érzem: hogy egészen ártat-
lanúl hurczoltattam meg, s kellett annyi kölcséget tennem. Ne
gondold azért hogy magamat valami martyrnak tartom szörnyü
nevetséges pofával; mert hiszen mi ez ahoz képest, a mi a mul-
takban történt?

Hála istennek hogy szegény komámasszony már jobbacs-
kán van ; bizony ugy szeretünk benneteket, hogy valamint nek-
tek a mi bajunk, a ti bajotok is azonképen fáj nekünk.

Megbocsáthatatlan gazsága a sorsnak hogy ollyan messze
dobott egymástól; ha egy hétén[ !] csak egyszer is egymáshoz
mehetnénk, mindig megkönnyebbűlve térnénk haza bizonyosan !
Adjon isten nektek és gyermekeiteknek sok örömet! Es jól
megjegyeztem leveledben e két szót talán . talán . a rövid
nap ismét visszatérek térek [így !] rá. -

Hogy én menjek professornak Körösre? jaj kedves bará-
tom, dehogy megyek! örülök ha meghuzhatom magamat ebben
a rongyos faluban, hol senki se lásson. Inkább téged is szeretné-
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lek ide hozni valami jó papságra, de mikor tekintetes úr vagy!
Szegény Szásznak sem tudok minden tisztelendősége mellett sem
helyet teremteni, pedig bizony igyekszem.

Minő hálátlanság az tőlem hogy én azt a Jánosit sohse
köszöntöm levelemben; azzután, ha nem irom is mondd neki.
No meg Mentovich- is mindig igéıi hogy ír nekem, még sem ír,
mondd meg neki hogy ne balfaszkodjék. Sajnálom: hogy ollyan
szép verset tud irni M. a Divatcsarnokba; már nem tudta, más
becsületes helyre adni?

Bele jöttem, az irodalmon vagyok tudtom és akaratom
nélkül, pedig róla egy árva betüt sem akartam irni. Köztünk
legyen mondva: a Jokai lapja nem ollyan mint az Életképek
voltak, mi ennek az oka? Pedig ott van már a két Tót, süsse
meg Marczi mind a kettőt. Vas Gerebennek irsz-e? azt hiszem
nem; én még eddig nem is válaszoltam neki. Nem tudom mi lesz
az, iszonyú irói dij és iszonyú előfizetesi dij, az az nagyságára az
első[,] kicsisegére a második; félek nem fizeti ki magát. -
Ugy! bele estem benne vagyok! elöfizetést kell nyitnom, mert
máskép nyakamon vesz firkám. Kérlek kedves Szalontád vidéké-
röl irj össze nekem nehány, különösen aszszonyféle ivtartónak
valót, ekképen.

Bojt Sarolta kisassz. - Túron - u.posta:
Nagyvárad.

és lehető legrövidebb idö alatt küld hozzám, Szász Károly is ad
által neked, ha megszólítod nehanyat Erdelyből, zárd a magadé-
hoz s küld[d] el nekem, - majd aztán . furcsa lenne, -
félek leirni, hogy majd nem ugy lesz . . . furcsa lenne, hogy én
Juliusban Pestre mennék rendelést tenni a nyomatás iránt, haza
fele Nagykőröst utba ejtenem, s onnan veletek együtt Hanvára
jönnénk; furcsa lenne, - szeretném, de hát ki tudja még hogy
lesz addig az ember sorja!

Szegény feleségem a szülési baj okon szerencsésen és rövid
idő alatt átesett, pedig én (is) ettől tartottam; csak már no!
jövendőre vagy mit! csak ne szeretné az ember a feleségét !

Az asztalrnozgatás nálunk nem sikerül, azon egyszerü
okból hogy nem próbáljuk; egyébaránt a szemek historiajával
elkéstél ; mert a berlini levélben valamellyik ujságban hosszasan
volt róla szó.

Most tehát az ur isten áldjon meg benneteket, apraj át
nagyj át, s szeressetek bennünket, kik titeket tiszta lelekből sze-
retüuk. Hanva, Majus 17. 1853,

igaz barátod
Miska
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499.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Pest 18/5 1853.
Édes Aranybácsi !
A mily kedves volt együtt, és jóltöltendő ünnepek kilátá-

sával üllei útam, ép oly kedvetlen bej övetelem, egyedül, és az
ünnepek kiélvezése után. Akkor nap sütött, most eső esett, és
bármily álmos kedvem volt is, akaratlanúl philosophálni kezd-
tem, s elmult hetemet öszvehasonlítám az élettel; annak is ele-
jében egy főcél, az emberkor, az élet tetőpontja vonz, s úgy tele
van lelkünk annak előképeivel hogy sietségében a jelen egyes
örömeit is elmulasztja, majd átesünk azon fe[ !]nykoron (oly
hamar! s gyakran jóval unalmasabbul mint véltük) s ime lefelé
gördülnek napjaink.

Szász Károlyt tisztelem, pontosságáért igen dícsérem.
ámbár még egy darabig az előttem még tökéletesen új állapot-
ban (t.i. hitelezői állapotban) hagyhatott volna mert úgy sem
igen fog ez életben az többé egyhamar meglepni! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
(mit gratia ad infinitunı).

Azonkívül még egy comissió, vagyis izenet formát kellene
elvégeznem. Gyulai t.i. első ünnepen találkozott b. Ötvössel,
ki is igen saj nálta hogy Aranybácsival nem találkozhatott, és a
ki miután Keveházát és a balladákat újra egész lelkesedéssel fel-
dicsérte volna, rábízta Gyulaira hogy legközelebbi levelében írja
meg Aranybácsinak, hogy neki több érdekes tárgyakat tartal-
mazó könyvei vannak, melyekkel bármikor szívesen szolgál.
Gyulai csakugyan feljegyzé ezt esze táblájára fülének krétájá-
val, de hogy tegnap meglátogattam, jónak látta azt a restség
nyúllábával letörölni, s nekem adá át ez izenetet.

Aldja meg az Avarok istene!
szerető tanítványa

Tisza Domokos.

U.I. Két utolsó küldeményem írott kritikáját elvárom.
fordíts.

Szeretnék .

Szeretnék szeretve szeretni szeretőt,
Érezni, érzetni mi az a szerelem,

1 AJ. kritikáját e versről ld. 220. 1.
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55 A tavasz virági borltják a mezőt
ÉS még tél boıitja sóvárgó kebelem.

Forró fényt áraszt a nap a zöld tájakon,
Elszállott, elfoszlott a tél hűvös éje

ÉS még engem éj lep! jöjj fel, jöjj fel napom!
4” Első szerelemnek titkos, édes kéje.

Népesülj meg lelkem hallgatag pusztája
Csattogó madárral, csevegő érzettel

Dalaiknak hevét hogy minden csudálja
Egy pedig megértse, rokon szeretettel l

45 Kesergés2
Népdal.

Mint gölice a párjától
Hulló virág a szárától
Úgy elváltam, rózsám, tőled

5° Még hírt sem hallok felőlled.

És én mint a róna télben
Vagyok elhervadó félben
Lelkem mély gyászba öltözött
Madár kedvem elköltözött.

55 Eső suhog a fedelen
Könytől ázik a kebelem,
Sírat engem még az ég is
Elhagyott a reménység is.

500.

ARANY-_KovÁcs JÁNOSNAK
[Elveszett]

[Nagykőrös, 1853. május 19.]

[Újabb önéletrajzot kell írnia. Kéri Kovácsot, kérjen számára mü-
ködési bizonyítványt Tisza Lajos őméltóságától arról a félévről, melyet mint
fia oızızatõja Geszten 1zõ11zõu;.]

5 AJ. kritikáját e versről ld. 221. 1.
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501.

LÉVAY JózsEF-ARANYNAK
Miskolcz, maj. 19. [1853.]

Kedves barátom !
Ily irgahnatlan hosszu intermezzo után először is azt kér-

dem, hogy meg van-e még szép fekete szakállad? Mivel pedig
tudom, hogy az meg nincs, azt kérdem másodszor: meg van-e
még szép fekete bajuszod? S mivel ezt nem tudom, azt kérdem
hármadszor és utoljára: meg van-e még a te kalapod (s illetőleg
kalapjaitok) oly formátumban, minőben azt magyar ember
viselni szokta? A mi állapotunk itt minden tekintetben a lét és
nem lét között ingadozik. Egész iskolánkkal együtt meghamlete-
sedtünk s. dúdolgatjuk hogy: to be or not to be! that is the ques-
tion! Még négy uj professort kiván Mikulás; annyit pedig Mis-
kolczvármegye ki nem teremt, ha a dereka megroppan is. Már
ekkor aztán nem tudom micsoda mesterségre vessem fejemet.
Mert hogy ezen egy év alatt folyvást kutyaszoıitóban voltam,
az igaz. Borban és kenyérben elég részem volt, de mit ér! Hisz
az ember nemcsak azzal él. Hát ti el vagytok-e határozva min-
dent tenni a minisztérium kivánatai szerint? En különben szen-
tül hiszem, hogy ha minden követelésnek eleget teszünk is,
ki fogják utoljára mondani: ennyi s ennyi protestáns iskola áll-
hat fenn és több nem.

Mi az oka, hogy oly ritkán látom kőlteményidet a lapok-
ban? Csak nem tesz veled a prófessoii hivatal oly istentelenül
mint velem, hogy testemet jó vérben tartja, lelkemből pedig
kiszívja az életerőt. Sárkányodnak nagyon megörűltem; kár
hogy nem körmöl és harap mérgesebben s nyíltabban. Mert ez
arczátlan troubadourok nem értik hegedüszóban a szép mesét s
nem is hiszik, hogy van kétágu korbács, míg a hátukon nincs.
Különben ha téged is ugy fizetnek a lapok mint engem - azaz
rein and gar puszta igérettel: akkor csudálom, hogy eddig is
írtál. Az ígéret rosszabb a megtagadásnál. De azért a Divatcsar-
nokban mégis furcsa egy kissé a te neved. Ate neved, ott hol
honderüi hizelgés a jelszó, hol hölgyfutárilag teremnek az
„ünnepelt költők" a ,,lángel.rnék” . . .? ! S ez azon csekély önzés-
nél fogva is feltűnő előttem, mivel én Császárral jó harmoniában
Vagyok, engem ujra meg ujra felszólított, s nem tudtam még
eddig - nem is fogom - csarnokának szellemét megkedvelni.

Gondolom, az aratási hosszu vakátzióban tángalang erre
felé hoz utatok Tompához. Ha oly fukar levéliró nem volnál -
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mi egyéb iránt nem csuda - megírhatnád, körülbelől, mi idő
tájon szándékoztok, hogy itthon legyek s hozzátok csatlakoz-
hassam. - Jııliusban alkalmasint fölrándulok Pestre s betérek
hozzád egy szóra.

A magyar nyelv tarıitására vonatkozó akadémiai utasítást
- melyről nálad létemben emlékeztél - ekkoıig sem kaphat-
tam meg. Pedig szeretném azt áttekinteni; mert ezekkel az apró
fattyakkal már közel vagyok az őrüléshez. Nem tudnál ráigazí-
tani? Külömben pedig az ur áldjon meg mindnyájatokat, ugy
kivánja b[ará]tod

L- J -

U.i. A kalap - szakáll s átalában az iskola ügyéről kérlek
tudósits. Vajjon az efféle rendeletekhez szigorun ragaszkodtok-e
ti? Mi itt még eddig csak félvállról vettük s a vis inertiaere
támaszkodtunk.

[Címzés Z]
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2I

Arany János tanár urnak.
Nagy-Kőrős

502.

ARANY-ERcsEY SÁNDORNAK

[Nagykőrös, 1853. május 20.]

Kedves öcsém Sándor!
Leveled jó ideje hogy válaszra vár fiókomban, de nem

tudtam, zsidód iránt, kihez fordulni; a kitől kérdeztem semmi
utasítást vagy felvilágosítást nem adhatott. Im azonban vélet-
lenül a járásbírót kérdém fel, ki jóemberem s komám, hát ö
tudja az egész dolgot. Kóhn Mihályt, ki jelenleg itthon tartóz-
kodik, ezelőtt m.e. egy hónappal bocsátották ki Pestről mivel
,,a hitelezők sajnáltak érte tovább fizetni s tartására költeni"
mint a járásbíró mondja. Vagyona különben semmi, rongyos
hectikus zsidó. Már hogy a hitelezők Herman e vagy más? annak
nyomába jutni nem bírtam hanem annyit tudok, hogy a hitelezők
ügyvéde maga járt itten a bezáratáskor. Denique a zsidó itthon
van, de volt zárva Pesten.

A búza, ha nem alkalmatlan, hadd maradjon. Hisz külön-
ben sem sok az.

8



Már most rajtam a sor hasonlóan kéréssel fordulni hozzád.
Azon régi Életképek és Divatlapokból, mellyek nálad vannak,
üres óráidban ird ki rövidebb verseimet és küldd el, -- mert
itt világért sem lehet kapni, pedig még is szeretném verseimet

20 õsszegyűjtve megtartani. A Divatlapból Rózsa-Ibolya nem kell,
Az Életképekből a Télben megvan; a többi nem is sok nem is
hosszú. Ha pedig a fáradságod restelnéd megtenni vagy tetetni,
pakold össze őket s tedd diligencera. Boszantó, hogy illy nagy
városban meg nem kapni.

25 Feleségem valamivel jobban van, irna is, de szeme a beteg-
séggel úgy elgyengült, hogy még olvasni sem__képes. Talán majd
jobban lesz. A gyerkőczök egészségesek. Olelünk csókolunk
mindnyájatokat. Nagy Körös máj 20. 1853

Szerető sógorod
30 Arany János

[Címzés:]
Ercsey Sándornak rokonilag
Orosház felé

Szalontán

503.

ARANY_TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös, május 20-án 1853.
Kedves Domokos !
Tegnap írtam Kovács bácsinak bizonyos dologban - ma

vettem kedves sorait s válaszolok rögtön. B. Eötvös írántami
kegyességét igen köszönöm, ajánlatát szívesen elfogadom: jelen-

5 leg olly könyvekre lenne szükségem, mik a hún-magyar mytho-
logiára, különösen a hun történetre vonatkoznának. A hazai for-
rásokat nagy részben már beszereztem ugyan: a krónikák: Kéza,
Túróczi, a pozsonyi és budai kezemnél, valamint Oláh Miklós
Attiláj a is; a byzánczi írókból is kaptam valamit: Priscus

1° Rhetort péld. szeretném még ,,]ornandest, de rebus geticis" --
szóval a mi csak azon korra vonatkozik. -

De Gyulaihoz különösen nagy kérésem van; nekem, a
Nibelungent, új németben perse, hova előbb megkerítse és küldje
ki dilizsánszon; máskép lesz hadd el hadd: opera még pedig

15 nagyobb mint a Divatcsarnok boritékán. Ha Garaynál az enyém
fel nem található: hát vegye meg a legjobb fordításban.
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Eddigi soraimból is észrevehette már, hogy tehát itthon
vagyok; itthon lettem már szombaton délre. Azóta többnyire
esik az eső: egyéb örvendetes dolog nem történt. Emlékeztetem

5° Junius (vagy Julius) elejére, mit ugyan tán nem is lenne szük-
séges bevárni. Egy kis ,,kirándulás a zöldbe" nem ártana .egy
„szombati napon".

Következik a savanyú alma:

Kérlelés.1
25 ,,Bírónak tenni" ez igen, járja; de kalitkás madárnak: ez

más. Kár hogy a rím miatt igazítani sem lehet: madárrá; jobb
lenne. telne: ikes. hajtsz ismét erő[l]tetés.

Az ódon hang sok helyen, sőt többnyire jól van találva.
,,De nekem nem volt jobb . . .

5° A füveknek magva . . kegyetlen rárónak .
Végy fel jó asszonykám. -

mind igen jók, e nemben. -

Elválás.5
Méltó társa a másiknak: ,,Kovácsiban“

55 Integet még füstöd, mint az utrakelő
Után lobogtatott fehér búcsúkendő -
Visszanéznék - mert hisz ha bálvánnyá lennék
Orökösen feléd ~ nézhetnék . . .

Igen szépek, előttem újak s így eredetiek is. De nem csupán e
4° képek, hanem az egészen átvonuló hangúlat: a búcsú igazi ér-

zelme az, a mi e versben megragad. Jobb költeményeihez mél-
tán sorolhatja.

Szeretné/2.5
Egy kis lyrai szójáték. Szabados, de ez mégis csak kíilsőség

45 s eszünkbe hozza a hexametert:
,,A kerekes kerekét kereken kerekíti kerekre".

Néha megjárja, de óvatosan kell vele élni.
Csinos dal: de az érzés nem lehet igaz, ollyasmi iránt, mit

nem ismerünk, nem lehet vágyunk. A képzelet alkothat ugyan
50 magának ,,spanyolvárakat”, mellyek iránt vágy gerjed a ke-

belben is de azt mondani: „vágyom arra, mi iránt a vágy szivem-
ben még nem él", egy kissé absurdum. Pedig körülbelül így van
e dallal az eset.

1-5 Ld. e kötetben 21o-211., 215-216. l.
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Népdal. [Kesergés]'
as Sikerült gyakorlat; elég könnyü forma, de perse reministentiák,

mellyek nélkül már ma népdalt írni talán szinte lehetetlen. A
népies phrasissal átvétetik forına, kép, minden. Eredeti népdal
'olly ritka, mint eredeti csárdás, melly minden tactusban más
más régi dalra ne emlékeztessen. A forma könnyű kezelése, s az

50 összeállítás ujdonsága már elegendő s az itt meglehetősen sike-
rült.

Fogadja szíves baráti jobbomat!
Arany János.

[Címzés :]
Tisza Domokosnak szeretettel -

Pesten.
Nádor-utca I2. sz.

504.

FRIEBEISZ 1sTvÁN_ARANvNAK
[Elveszett]

[Pest,] 1853. máj. 21.
[Küld 15 Ft.-t, a jóka Ördõgének tiszteletdiját. - Tompa Virágregéit

ő fogja kiadni.]

505.

TISZA DOMOKOS_ARANYNAK

Pest 21/5. 1853.
Édes Aranybácsi !
Épen ma délután kapá Kovácsbácsi levelét, s íme már én

is válaszolok; nagy készséggel, hogy minél előbb levelet kapjak
Aranybácsitól. Verseim közzül az egyik fordítás egy kezemen

5 megfordúlt német chrestomathiából, s már nem emlékszem a
szerző (nem igen ismert) nevére. Miután ezen költeménnyel
Sehogysem tud ingatag izlésem tisztába jőni, majd nagyon
szépnek hívén az egészet, majd bombastnak a költői refrain

4 Ld. e kötetben 216. l.
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kivételével, kérem, nem csak a nyelvbeli darabosságokat, de az
15 eszméket is visgálja meg Aranybácsi.

Ujság, kivált pedig irodalmi újság, semmi sincs. Don
Pákhfonzo et consortes, s a Hõlgyfutár alkalmi élce, már Kő-
rösre is eljutottak ezólta. Gyönyörű nép ez az irodalmi nép,
ha Tamásbátya felelevenedne bizonyoson igen megtisztelve

15 érezné magát, hogy a magyar irodalom és ízlés közlönyei az ő
bőre felett kaptak öszve

Na de isten áldja meg! lemenetelünk-ig, s azután is.
Szerető tanítványa

Tisza Domokos.
20 Őı

(Nemzzbõz)
Mintha látnék éji lomb közt

I Holdsugáros tóvizet,
Ugy tün fel gyászfátylodon át

25 Hullám lejtő kebeled.
S onnan mint hattyú a tóból

Felmered a karcsu nyak,
- Hidd el, rég ismerlek téged

Bár eddig nem láttalak.

55 Rég ismerős már előttem
Ez a fényarc, sötét szem,

Rá, ,mint dajkám tündérére
Almaimból emlékszem.

S a két ajkon, üdv s felejtés,
55 Hajnalpír és alkonyat,

S köztök egy egész menyország!
- Bár eddig nem láttalak.

Majd sugárzó homlokodra
Néz fel káprázó szemem,

45 Ott ül szöghaj ad árnyában
Édes ábránd, szerelem . . .

S öszvefoly mint egy álomkép
Majd az egész bájalak

- Hidd el, rég szeretlek téged,
55 Bár eddig nem láttalak.

1 AJ. kritikáját e vezsfõı ıd. 236. 1.
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Óh! miért ébredék fel . . . .2

oh! mien: ébredék feı, õh miert ebzedeı-z!
Szememben ég az eltünt álmaknak kéje még:
De keblem újra puszta. A reg kakassa szólt
S keblemből mint sírkertből a rémkép elfoszolt.

Légy álom, légy te rém bár, és sötét éjszakád,
Egy álomért ezer reg adhatja súgarát,
S ezer sugár világa, nem ád oly kéjt nekem,
Mint a mely néha megszáll, ábrándos éjfelen.

Itt ültél, itt ölemben, kezemben kis kezed,
Ajkam ajkadhoz forrva, keblemhez kebeled,
És ajk ajkon susogta, és kebel kebelen
A szív örök igéjét, szerelem, szerelem!

És lelkünk egybeolvadt, mint habvölgy s habhalom
S a büníiából angyal lett benned angyalom,

. . . Szememben ég az eltünt álmaknak kéje még,
oh! mien ebfedeız feı, õh miert ebfedek!

506.

KovÁcs JÁNos_ARANvNAK

[Pest, 1853. május 22.]

Barátom !
Ime itt a Bizonyitvány; de egyszersmind azt se feledd el,

hogy az illy csekélységekért ne irj contót ránk, kik neked olly
sokkal tartozunk, különben a két könyv ára is kivan fizetve, -
a mit kívánsz pedig megveendem. Azért siettem ennyire mind
levelemmel mind bizonyitványommal mert a hegyek közé
akarunk menni ölel barátod
Pest 22/5 1853. d.e. 9 órakor.

2 AJ. kritikáját e versről ld. 236. 1.

KJános
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507.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK

Nagy-Kőrös, május 23. 1853.

Kedves barátom !
Mit tehetnék okosabb dolgot ez esős időben, mint hogy ma

kapott leveledre még ma Válaszolj ak? Igen jól tevéd, hogy nem
vártad, mig ,,deflııit amnis": az ember annyi bajjal küszködik

5 ez árnyék világban, hogy nehéz annak végét várni. Az én kedé-
lyem sincs a legrózsásabb állapotban: de igyekszem eltakarni
sebeimet, megcsalni magamat, hogy ez álom, egy-két perczre
legalább, boldogítson. Nőd jobban létén szivünkből örülünk;
az enyém mind e napig sem jött egészen helyre, ma délután is

15 lázról panaszkodott, mert cseléde nincs, kénytelen dologhoz
nyúlni, mit én váltig ellenzek, de nyugtalan természete s a házi
szükség parancsolja. A hivatal nekem is gyakran nem kényelmes
ruha, de benne vagyok, nem vethetem le olly könnyen, mint
szeretném. Pár nappal ezelőtt érkeztek felsőbb helyről a felté-

15 telek, mellyek alatt iskolánk nyilvánossá lehet: s ezek közt van
egy-két pont, mellyet „Erdély és a Pártium," nehezen lábol
meg. Majd meglássuk. Volt olly bolond órám, midőn meg akar-
tam előzni a zimankót, mint ,,Megyeri a macskát":__de ismét
azt gondolám, hadd menjen! eligazodik az magától. Onéletirá-

2° sunk szigoruabban, részletesebben kivántatik, s a figyelem már
most irodalmi pályánkra is kiterjed stb. stb. Azonban, becsüle-
tére legyen mondva az említett leiratnak, ígér valami Nachsicht-
et is, és mi némileg kecsegtetjük magunkat beférhetni e köpeny
alá.

25 A szerkesztőkkel nekem is meggyűlt a bajom. Tudod, az
én lyrám nagyon ,,hangtalan madár”, ritkán szál, akkor sem
jól. Ezek az emberek pedig azt kivánj ák, hogy dúdoljunk derüre
borúra, minden héten hatot: de az nem megy. Az az menne, de
nem lenne köszönet benne. Ha te olly szívből szakadt és lélektől

30 lelkezett verset tudsz írni : haza érkeztedkor: azt hiszik, hogy min-
den, ki már egyszer az ugorkafán ül, csak veszi a papjrt és
ollyat fog egy fél szívar mellett firkantani. Közelebb Pesten, a
Komlóban, rám mász Török János, szorongatja karomat válltól
könyékig, teszi a szépet, megbámul elől is, hátul is, üdvözli

55 bennem a nem tom miféle csillagot, orrát az enyémhez nyomja,
száj ával a fülemet majd leharapja 8: c. mi sül ki belőle? Felelet:
egy felhivás: írjak az Igazmondó naptárba egy verset,- melly
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magába foglalja Nagy-Lajos tetteit, kormányzatát, a fényes
kornak teljes, hü rajzát, aztán vonatkozva a mostani viszonyok-
ra, fejtse ki, hogy a magyarnak nincs oka jövője iránt kishitüvé
lenni; a nemzet nagyságát nem országok terjedelme, hanem er-
kölcsi ereje, miveltsége 8: c. teszi. Ez a feladat. Hasonlókép
adott eszmét tavaly Lisznyainak: az eredményt eléggé bámultuk
a. ,,Mi a fő dolog" czímü versben. Mit tehettem? Sietős utam
volt szállásomra, az étel megfagyott tányéromon, az ostrom
erős, kiállhatlan Volt: meg kelle igémem. Őszinte szándékom
összeírni valami kauderwelschet, majd meglátod a naptárban.
Ha lehet, Lisznyait fogom utánozni, csapok olly bombasztokat,
hogy ,,csak úgy bámul belé a bölcs kalendáriom."

Eső, víz, itt is van elég, de az én kertemet el nem mossa,
rétemet be nem iszapolja: így én mégis szerencsésebb vagyok,
mint te.

A mi ez után következik leveledben: kár volna olly komo-
lyan venned. Ha ma rajtad, holnap rajtam vagy más jó embe-
rünkön. Engem, a múltra nézve, teljesen megnyugtattak soraid:
a jövőre nem szükség óvatosságot ajánlanom. „Tél és harmat,
nyár és hó, mind csak hiába való !" A költőnek, azért hogy
nemzete előmentét eszközölje, épen nem szükség a politikától
kölcsönzeni eszméket: ő énekeljen, (énekelj en azt) költsön úgy,
mintha végczélja nem egyéb(b) volna magánál a költészetnél:
már megtette kötelességét nemzete irányában. A nemzet, kinek
jeles költői vannak, érzeni fogja önbecsét, habár a költemények
nincsenek elárasztva politikával, hazafisággal s egyéb illyen
phrasisokkal. A virágregék épen úgy czélra visznek vagy még
jobban, mint a leghazafiasb költemények.

Csak egy héten egyszer! No persze. Akkor remélem, hogy
konıának is el fogtál volna híni. Igazán, neheztelnék, ha olly
fatális körülmény nem szólna mentségedre! Petőfi Debreczen-
ben volt, mi Szalontán, s fiának mi vagyunk keresztap-anyja.
Tőled azt nem kívántuk, tudjuk hogy Ottan Valamelly falusi
tekintetek is befolyhattak a dologba: patronatus, ismeretség,
rokonságféle 8: c. De azért a komaság áll és pedig nem száraz-
komaság többé, azt elhidd és velem is elhitesd, különben jaj
neked Szuhai, kopasz fej ednek !

Hogy professomak híttalak, helyembe, az csak vitz volt,
közelebb elküldöm hozzá a 10 kötetes commentárt, hogy meg-
érthesd. Ne jőj biz ide, barátom, még a fiadnak is hagyd vég-
rendeletbe, hogy ő se jőjön. Nem mondom, hogy az emberek ro-
szabbak, mint máshol, nem mondom, hogy ezer meg ezer ember
.nem tengődik silányabb helyzetben: de részint a fentérintett s
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ahoz hasonló körülmények, részint, a mindennapi szükséget is,
kabátos embernél, nehezen pótoló jövedelem nagyon (szomo-
rú) parlag kilátást nyújt egy családnak a jövőre. Valamit félre
tenni, merő lehetetlenség, vagy ha az ember koplalva, szájától

55 a falatot elszakitva, egy-két garast meggazdálkodhatnék is: mi
haszna? birtokot (itt) ugyan itt szerezni nem fog, lévén egy
holdacska föld 3 -400 pfoıint. Tehát az embernek, míg bírja a
dolgot, s vagy alólrúl, vagy felülről jövő véletlen meg nem fosztja
kenyerétől, addig 6oo forint, miből csaknem 200-at ád szállá-

°° sért, tüzelőért: azontúl „nagy a világ: koldúljatok" mint egy
scot ballada zengi.

Jánosit fogom köszönteni, Mentovicsot detto: hanem még
nem esett kezemre. A Divatcsarnokba nem csak ő ír, de én is.
Tudni kell, hogy a lap minden nyegl(ége)esége mellett, már

55 is salon-lap, előfizetője van jó számmal: szükség tehát, hogy az
irodalom azon körökben ne csak holmi nagyreményü porontyok
által legyen képviselve, nehogy azon osztály igazolva találja
megvetését, mellyel eddig a magyar írók iránt viseltetett. Mert,
hidd el, barátom, ott ülhet Pákh az ő szigorú homlokával, a

10° közönség nagy része s épen azok, kik fizethetnének, a hírét sem
hallja meg, uti figura docet. Szüksége van irodalmunknak nyeg-
lére, ki alázatos bókok közt elhordja lapját a nagy házakhoz,
mint színész a theátrum czédulát, kösse fűrefára; ezt ugyan te
nem teszed, én sem, de ha van a ki teszi, hadd tegye s hadd vigye

155 nevünket is oda, hol ,,felfedezik." A Hölgyfutár egészen más,
annak közönsége circiter az, mi a Viszhangé s más lapoké volt;
aztán meg Császárnál nem látszik praedominálni senki. Minde-
nik versemet én se küldeném hozzá: de akad néha, a mi épen
oda való. Ezt így megmondtam Pákhnak is meg a többinek és

11° igaznak vallották okaimat. Hogy a Jókai lapja nincs olyan,
mint az Életképek voltak: ennek okát kérdezed. Mert az 1853-
ban szerkesztődik. Kálmán ugyancsak regnál benne: közelebb
Petőfi védelmére köt kardot (gondolom olvastad, ha nem,
olvasd el, met rád is jár a rud benne) - ,,csattog a foga, majd

115 megeszi a méreg” hogy másokat, nem tom kiket s nem tom
kik, Petőfihez hasonlítnak. Szegény Petőfi! nyugottan alhatol
sirod éjében, neved élni fog örökké, Tóth K. kivítta számára a
halhatlanságot! Ne féltsük már Petőfit.

Gerebennek én se válaszoltam. Azt mondják, már 4ooo
12° előfizetője van, s akkor díjazhat türhetőleg. Fizet fü-fa barátom,

csak írni kell.
Majd el is feledek visszatérni: tehát ünnep elött Pesten

voltam 2 egész napig. Kis poétámat látogattam meg, egyéb
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dolgom semmi se volt. Pákhnál jártam csak, ott találkoztam a
,,clubbal", olvastam a bosznyákhatárszéli levelet is. Egyéb
nevezetes nem történt semmi.

Julius végén mégy-e Pestre? Mert addig mi nehezen le-
szünk szabadok. Azonban jőj - jőj - jőj -fényes délben vagy
éjfélben tárt karokkal fogadunk. A hanvai útról még most korán
van beszélni, mert az ördög (a fátum vagy mi fene) nem alszik.

Csak ne szeretné az ember a feleségét! Szeresse biz azt
édes barátom! kit szeressen máskép! Órvendetes jel a másod-
szori szerencsés procedura: a többitől még kevésbbé lehet félni.

Ime végig mentem leveled során, most a magam fejétől
kéne írnom, de a papír mingyárt elfogy. Egészségem türheñ,
bár most májusban megint intést kaptam, hogy egy szép tavasz-
szal oda fogok költözni, hol nincs schulinspector, s az egy kissé
megrezzentett. Chrorıicus bajomnak (mivel kinevetnétek, ha
mondanám) circiter öt év óta majd semmi jelenségét nem érez-
tem, de most újra megmozdítá egy kis körmét. Mindazáltal
még nehány tavaszt remélek, kivált ha 5 évben lép egyet a baj,
mit bizony 1839 óta hordok keblemben, mint sérült szarvas a
nyilat. Nem hypocondria: meglátod egyszer; addig tehát sze-
resd a téged, titeket, nődet, fiadat, olly forrón szerető, ölelő,
csókoló

igaz barátodat
Arany Jánost.

[Utóirat._] Nehogy ez utóbbi körülményt olly módon
érintsd válaszodban, hogy nőm megértse.
[U.i. II.] _

Igen ! majd el ıs feledném az ivtartókat, ha Szász Károly
épen most nem hozná levelét. Egy kissé megégett - a zsebjé-
ben! de hisz az nem baj. O a tüzes szivart zsebben szokta tar-
tani. Csak ollyan a poéta ember! Pestre menet a gőzkocsi abla-
kán (az üvegen) keresztül dugta ki fejét s fizetett e mulatsá-
gért 30 pengő krajczárt, Pestről jövet 10 pfton evett egy pár
virslit, azaz annyit vesztett el, míg Irsán reggelizni járt. Most
az igaz, csak a zsebét égette ki, s a te leveled perzselte meg, de
ha isten segíti, még a házat is felgyújthatja. Raj tam e félék nem
igen esnek, de tudja isten ! nem is kapok az efféléken, bár, gon-
dolom, mingyárt nagyobb zseni lennék. Azonban Károly sze-
gény koránsem affectatióból tette, annak egy kissé drága volna.

Barátom! én nem ismerek senkit legkevesebbé kisasszo-
nyokat: a kiket ismernék, azok tán olvasni sem tudnak. Azon-
ban felirok egy pár nevet, úgy hiszem ez is vet valamit a latba.
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Fıiebeisz azt írja nekem, hogy Virágregéidet ő adja ki:
igaz-e? Vagy mit akarsz előfizetés alá bocsátni? Talán úgy ad-
tad el, hogy te járj előfizetők után, s a haszon másé legyen? -
Ergo:

17° lakhely utolsó ýosta.
Tek. Lovassy Ferencz. Nagy Szalonta - N Szalonta
Tek. Mezey Ferencz, Nagy Szalonta - Nagy Szalonta
Tek. Lakatos Otilia k.a. Nagy Szalonta - Nagy Szalonta.
Nagys.Tisza Kálmán Geszt. Nagy Szalonta.

175 ' Hollósy Lajos könyv-
árus Nagyvárad Nagyvárad.

ifj. Csengeıi Imre ügy-
véd Nagyvárad Nagyvárad

Komáromi Endre ügy-
15° véd Derecske Debreczen

Lugossy József tanár Debreczen Debrecen
Oláh Károly ügyvéd Debreczen Debreczen
Szilágyi István, tanár. M.Sziget. Mármaros Sziget.

tovább ne menj, itt van e résznek határa.
155 Beretvás Róza k.a. lakhely utolsó posta

Farkas Amália k.a. j Nagy Kőrős. Nagy Kőrös.

Ezek többet tehetnek, mint az egész professoratus.
Olly rég nem forgottam én sehol, hogy ha volt is némellyik

faluban egy két ismerősöm azt sem tudom, él-e még vagy meg-
15° halt. Mingyár még:

Lakhely. Utolsó posta.
Osváth Imre ref.

lelkész. Sarkad - Sarkad
(Nvárad felé)

Tek. Basa József úr - Szentes Szentes.
155 Tek. Sisáry Piroska k.a. J. Györök. Szalonta.

(ha igaz)

Mit tudom én, mellyik kisasszony még, mellyik nem az?
Isten megáldjon, édes barátom, az illy dolgot bízd ügye-

sebb emberre, mert én, a mint látod, bár ezer örömmel tenném,
55° nem igen értek hozzá. Azért félek én úgy a könyvkiadástól,

azért nem írok egy betüt sem, mostanában. Ölel 1ooo szer ˇ

barátod
Arany
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508.

ERCSEY SÁNDOR-ARANYNAK
[Nagyszalonta, 1853. május 27.]

Kedves bátyám !
Minthogy Szalontáról jelenleg postaszekér vagy diligence

nem jár, s igy a nálam bekötve meg lévő Életképeket és Pesti
divatlapot el nem küldhetem: - báiõfám azokban lévő versei-

5 nek leírásához hozzáfogtam és már azok közül meglehetősen le
is irtam. Mihelyt meglesznek, azonnal utnak indítom.

Mostani soraimnak célja pedig annak megtudása: hogy a
kölöséri kaszálóval, mellynek kaszálás-ideje ide s tova itt lesz,
mi tévők legyünk? Kiadjuk-e részében kaszálni, vagy pedig,

1° ha napszámost lehetne kapnunk - mihez igen sovány kilátás
van - pénzen fogadott napszámosokkal kaszáltassuk-e le? -
Ezen nagy fontosságú kérdésekre válaszoljon bátyám haladék
nélkül, mert peıiculum in mora. -

A tavalyi széna még meg van; de azt is szándékozom,
15 utólagos jóváhagyás reményében elpocsékolni, mint a magamé-

nak egy részével tettem eladván azt a vételi áron alol és hitelben
- mert azon tanyán, hová ezis, az enyémmel, és a szélesen
kiterjedő összes uri familiáéval egyetemben, be van rakva,
illyenkor senki sem lakik, és az őszig még temérdek pocséklást

10 tennének benne a mi keresztyény atyánkfiai. Azt pedig ismét
nem érdemlí, hogy az ember, szekerét per 5. forint ismét elhor-
dassa. Azért ügyekszem rajta, hogy azt legalább a vételi áron
eladhassam; azon pedig még jobban ügyekszem, hogy árát
azonnal elküldhessem. -

15 Szalontán az a legujabb hir, hogy nincsen semmi újság.
Az uj doktor Lendl György itt van ugyan, de ő mégeddig a
szalontaiaknak megbecsülhetetlen drága bizodalmát nem vala
képes kiérdemelni és megnyerni.

Öleljük és csókoljuk mindnyáj Okat
55 Szalonta, majus 27. 1853.

Szerető öccse
Sándor
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509.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Pest 27/5. 1853.
Édes Arany bácsi !
Elég rég hallgattam már, de azért ne haragudjon ránı,

addig énekel az ember míg elreked. Én is ily lelki rekedésben
szenvedtem, végre tegnap ki nyílt torkom és - írtam, de oly
haszontalan üres, beteges holdkóros verset, hogy haragomban
földhöz csapám könyvemet, s elhatároztam hogy nem fogok
új ra holmi túlvilági ismeretlen tejfeles dámáknak serenadot csap-
ni míg egypár régi szablyás bajuszos magyar úrral nem vagdal-
kozom. Venustól csömört kapva, Marshoz folyamodék, s íıne,
minthogy az eredetiség dolgában büdös lelkiisméretes vagyok,
saját ősömet, hajdúkapitány Tisza Istvánt és hőstetteit ének-
lem. „Hosszú jegyzések elkerülése végett megemlítjük, hogy az
egész költemény, részint történeti részint hagyományos alapon
nyugszik" ezt írja Tóth K. és mért ne írjam én is? Egy bokorban
a nagy büdös banka s a kis cinege is dalolhat. Ezen csípős és
ecetes kedélyem kulcsa pedig az (nem a T. bátya kımyhójáé)
hogy a Szépirodalmi Lapok (sub rosa) nem érnek új félévet s az
én előfizetésem sem. Tudom, hogy sem Győrffy, sem Balogh
Gyuláért nem adok egy krajcárt sem.

Sem, sem, elég a főlap és tárca, lássunk egy kis borítékra
valót!

Isten áldja meg!
szerető tanítványa

Tisza Domokos.
fordits!

Vitéz Tisza István1

Lovára ül Tisza István
És elindúl Nagy Szalonthán
Megáll a város piarcán
Nagy hangjával szétkiáltván:

„Én hejdııim jõ vitézek
Nyugatról nem jó hírt vészek,
Gyantán török csorda éget,
Fosztja, öli a pórnépet!

1 AJ. kritikáját e versről ld. 236-237. l.



[Címzés: ]

Elszenvedjük-e katonák
Orrunk előtt azt a prédát?
Gazok magyar vért hogy ontják,
Rontsımk rá az ebugattát !”

S kétszáz hajdú készen áll mán
Kard oldalán, puska vállán
Legelől megy a kapitány,
Sötét szőrű pej paripán.

Tenyér széles kardját rántja
Egze kiált Jézus Méıjeı
Es mig Amhad nem is várta,
Beveri az ingoványba.

Kétszáz hajdú kétszáz villám,
Csak úgy cseng bong az ingovány
Mint Isten ha haragj ában
Menykőt hullat zord éjszakán.

„Gyánta körül nagy a mocsár
Fekhetsz benne disznó jandsár
Gyujtogattál vízbe fultál
Fosztál, ki foszt a vad madár."

-- Lévén török dolga végben
Igy szól István nagy kedvében
Vitézeit szedi rendben
S haza megy nagy dicsősséggel.

Végig nyargal Nagy Szalonthán
Megáll a város piarcán,
„Megvettük” - szól nagy kíáltván
„A kölcsönt az ebugattán."

Tekintetes Arany jános úrnak
m. irodalom tanárának

N. Kőrős.
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510.

ARANY-LÉVAYJÓZSEFNEK
Nagy-Kőrős, majus 28. 1853.

Barátom Jósep!
Bizony nincs az. De már az megvan. Az is megvan a -

szegen. Im itt a válasz három kérdésedre.
Azt elhiszem, hogy ati állapottok a lét és nemlét közt inga-

doz, mikor a mienk sem ,,kőszíklán épült ház”, mint az Irás
mondja ; pedig itt annak a bajnak, mit ti főnek taflıatok, az
anyagi ,,alaptalanságnak" hire sincs. Közelebb számunk 12-őre,
illetőleg a vallástanitóval, 13-ra egészíttetik: a három uj kated-
rára csőd van nyitva, de még eddig nem igen csődülnek, hanem
kéz alatt jelentkezett egy pár ember, leginkább Kecskemétről.
Ha volna kedved eben gubát cserélni, te is felléphetnél, azonban
én magam annyira el vagyok telve ez élet gyönyöreivel, hogy
unszolní rá egy barátomat sem akarok. A pályázási határidő
junius 1-e: akkor, gondolom, a választás is megtörténik, ha lesz
kikből.

Hogy a lapokban ritkán látod költeményeimet: ez előtted
szokott dolog lehetne; én másszor sem irtam sokat, bár a fizetés
ellen most panaszom nincsen, a mit írtam, azért megfízettek s ha
többet írnék, többet is fizetnének. De a lyrából egy kissé már
kinőttem, kivénültem, mondvacsínált érzelmeket nem tudok
pengetni: eposnak pedig tárgy kell, ollyan tárgy, minek költő-
isége az embert mintegy megüsse, átvillanyozza, mert e nélkül
csak egy jóravaló ballada sem születik: illy tárgy azonban nem
mindig akad, vagy nem mindig fogékony rá az ember, e szerint
valamint a lyra kedély mozzanatot kíván, ugy az elbeszélő köl-
temény is azt, azon kis különbséggel, hogy lyrában csak egy
kell: a benső állapot, eposban kettő: a külső tárgy(nak) a belső-
vel egybehangzásban, aczél és kova - tehát jelenségei nem
lehetnek olly sűrük, mint a lyráé. Érted? Mert én nem értem.

Hogy a Divatcsamokba verset adtam, ezen ne csudálkoz-
zál. A D. minden nyeglesége mellett, vagy épen nyeglesége által
szaloni lappá vált már is, ezt én tudom, visszavonulnunk tőle
nem lehet, ha azt nem akarjuk, hogy a felsőbb körök számára
vagy uj Hiador keletkezzék, vagy néhány ügyetlen kezdő az
összes magyar költészetet megutáltassa velök. Nem a Honderű
korát éljük, a nyegleség, mi akkor nemzetietlen, tehát bün volt,
most dicséretes, ha van hozzá gyomra valakinek, mert mint a



szinlaposztó komédiás, alázatos bókok közt, besegíti irodalmun-
kat a nagy házakhoz. Mindegy, csak bejusson.

Ha Juliusban Pesten forogsz, igen szívesen látlak, talán,
akkorra már a vasút is készen lesz, mert erősen dolgoznak.
fajta. Egyébiránt megyek-eTompához, még nem tudom, miután
az útra pénz kell s az nekem a gázsiból nem telik, ha más póto-
lék nem járúl hozzá. De meg nőm az egész télen beteg volt, még
most sem jött helyre egészen, így az út tervezés még korán van.
Ha megyek s arra megyek, előre tudatrıi fogom veled.

Az akadémiai utasítással örömest szolgálnék, ha nekem
megvolna, de itt csak egy van, az iskoláé, s hosszabb, mint le
lehetne azt firkantani. Ha a hatóság nektek meg nem küldte,
úgy nem tudom, mikép szerezheted meg, nehezen van könyv-
árusnál. Egyébiránt, ha az ,,Entwurf”ban (ez tán csak van?) az
anyanyelv tanításáról írottakat elolvastad, körülbelől nélkü-
lözheted amazt, mellyben máskép semmi új nincs, csupán az
az Entvvurfot irodalmimkra alkalmazza.

Mi az iskola ügyében érkező rendeleteknek, a mennyire
lehetséges, eleget szoktunk tenni, mert csupán illy feltétel alatt
reméljük a nyilvánosságot, mi, ha j övő őszig meg nem adatnék,
a város fentartotta magának visszavonhatni alapítványát.
Közelebb egy rendelet jött, mellyben elősoroltatnak azon felté-
telek, miknek pontos teljesítése után a nyilvánosságot okvetet-
len megkapjuk. S e pontok circiter: tizenkét tanár állítása, szo-
ros alkalmazkodás az Entwurfhoz, teljesebb önéletirás, melly az
irodalmi működésre is ki legyen terjesztve, államvizsgálat, csu-
pán a kormányilag ajánlott kézikönyvek tanítása (a vallást és
reformatió történetét kivéve) _ s több e félék. Ezen kivül
némelyikünk ellen személyes kifogás is forog fenn, különösen
három van megróva, három itt, három Kecskeméten. Erdély.
Jó embereik lehetnek szegényeknek.

Látod-e már a tengert, min keresztül kell úsznotok, ha
nyílvánosak akartok lenni. S ez még mind nem sok: de a mint
írod, akkor is meg fog határoztatni, kell-e itt vag ott protestáns
iskola. Ugy gondolom legalább; mások is úgy hiszik.

Annál fogva az én istenem áldjon és szenteljen meg. Fo-
gadd baráti jobbomat,

igaz b[ará]tod
A. János
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511.

FR1EBEunIsTVÁN_ARANYNAK

Pest, május 31. 853.

Édes Jancsim !
Költeményed hogy mindenütt tetszik, mondanom sem

kell; - közlöttem az illető helyen is, hol azt mondák mikép
semmi kifogás nem leendhet ellene ha ,,Allegoria" czímet nye-
rend s a tulsó lapokon aláhuzott sorokat kihagyod belőle, mi
nézetem szerint megtörténhetik. Kérlek tehát, tedd ezt s hozd
öszvefüggésbe az egészet s így változtatván a tulsó sorokat, add
rögtön postára, hogy azt minél elébb kezeimhez vehessem, mert
úgy várom mint a zsidók a Messiást. - Itt küldöm a naptárt is.
Egy példányt ugyan még szeptemberben (852) indítottam út-
nak, de hogy hova jutott, még eddig nem tudom. Azonnali
küldeményedet várja igaz barátod

Fıiebeisz

512.

LÉVAY JÓZSEF-ARANYNAK

Miskolc jún. I. I853.

Kedves atyámfia!
Ha te majd egyszer Miskolczon megfordulsz, látni fogod,

hogy Miskolczon van egy hegy, kinek neve Avas, hogy e hegyen
van az alvilág birodalma: a pincze és a temető. És mivel a főld
szinén, az ég alatt nem igen telik kedvünk mai nap, elhiheted
hogy örömest búvunk a nagy búnak és bánatnak miatta oda,
hol nem vagyunk a föld szinén, az ég alatt s kupával mérjük és
adjuk kézről kézre a bőlcseség italát. Sokszor jutottál eszembe
homokból épült Kőrösöddel, a krompli földben sanyargó szőlő-
tőkékkel, a meszes vízzel és a lőre borral egyetemben, midőn én
már a cserebogarat is elefántnak néztem itthon a nagy örömnek
miatta. Nevedet sem bírta már ajkam; elej tettem azt s imé
gyöngéden vette föl velem együtt két vidor collegám Solymosi
Samu és Vágó József és megszületett az iszonyu határozat, hogy
veled a miskolczi bort megkóstoltatjuk. - Im itt küldjük azért
hitvány deszka közzé szorítva a szerény italt; köszönd a fátum-
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nak, ha a deszka között nem találnál egyebet üvegdaraboknál,
nedves szalmánál s a nedves közt a mi száraz jó szivüségünknél.
Ha pedig a 2o darab üvegből csakugyan marad egykettő kosto-

2° lónak, gondold meg, hogy az már kiállotta a tengeri utat, a gőz-
kocsi veszedelmét s a parasztkocsi kegyetlenkedését. A czílinde-
rek alá egy egy papírdarabot tettem, a hegy nevével, mely a
bort termette. Egyébiránt a bor mind a mult évi. Kettő van
benne asszu, egy főtt ürmös, 8 igen jó szentgyörgyhegyi, hat

25 farkhegyi, 3 nyéki.
Senkitöl sem vettük, senkitől sem kértük; részint depu-

tátum, részint saját termés. Kívánom hogy sorsodat se meg ne
keserítse, se meg ne savanyítsa, se meg ne édesítse - hanem egy
két perczedet legalább is felejtesse. És mindezeknek utána,

11° mindnyáj atokat szívesen köszöntve itt vagyok az asztal mellett
és mindenütt

barátod
Lévai.

[Címzés:]
Arany János tanárnak.

N. Kőrös.

513.

ERCSEY SÁNDOR-ARANYNAK

Szalonta, junius 3. 1853.

Kedves bátyám !
A Pesti divatlapok- és Életképekből kiirott verseit imhol

küldöm. Hogy szebben nem irtam, annak oka az, mert „bolond
ember az, a ki jobban vagyis szebben táncol, mint a hogy tud."

5 A mennyire lehetett ügyekeztem hibátlanul leírni; s mindamel-
lett nem állok jót, ha nincs-e benne egy pár penna-hiba, mellyet
azonban könnyen után-igazithatni. -

Egyébiránt ha alkalom lett volna, én magokat a Divat-
lapokat is elküldém vala; de hiszen erre lesz még occasio, s

15 akkor szü [v]esen átadom.
Nincs semmi ujságunk. Egésségünk van ollyan a millyen.

Csókoljuk mindnyájokat.

Szerető öccse
Sándor
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514.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy Kőrös, június 5-én 1853.

Kedves Domokos!
Az a dátum, mit oda felnyomék, az az én háborító lelkiös-

meretem! Illő hogy rég válaszoltam legyen két rendbeli leve-
lére. De minthogy eddig elmaradt, most sem késő. A bizonyít-
ványt megkaptam K. bácsitól, köszönöm. De furcsa, hogy ezek
az emberek megütköznek (róla) rajta hogy csak K. bácsitól
kaptam(!) Tehát feltetszik már itt is, hogy nem lennék azon. idő-
ről képes legitimálni az én loyalitásomat.

A Nibelungot hogy „nem sokára" megkapom, azt elhi-
szem, csakhogy ez a nem sokára épen olly határozatlan kifejezés,
mint a mérföld mellett a „meg egy darab", a mi több a mérföld-
nél. Tegnap egy collegánk felment; a legjobb alkalom lett volna
elliozatni: de az ördög épen egy gyorsszekéri avise-t hozott, s
én azt gondolva, hogy a Nibelungent fogom kapni, elszalasztom
a jó alkalmat, jő pedig - a Friebeísz tavalyi naptára! Illyen
az emberi élet. ,_

A mi a verseket nézi, s legalább is a fordítmányt: [O.]1
A két utolsó stropha _ közönséges szépség, ,,a millyen

legtöbb van" mondanák az asszonyok.
A festés bennök elég ragyogó, ismeretes színekkel, ezekről

tehát nincs mit mondani, gondolom, nem ezeket tartja bom-
básztnak. Ez az első strophában lappang, vagy onnan rí ki. Az
éji lomb közt fel sillámló holdsugáros tó víz magában szép kép
ugyan, s a dimensiók leszámításával hasonlít is hozzá a hullám
- lejtő kebel: de a tóból - egy minden esetre nagyocska tóból
felnyúló vékony hattyúnyak mikép lesz aztán hasonlítlrató a
leány nyakához? Mindenkép nagyon keresett, erőltetett. Nem
mondom, hogy sokan igen szépnek nem tartanák, de nem min-
dig az a szép, a mit sokan annak tartanak.

Szebb a másik: Oh miért . . .2 csakhogy a nyelve darabos,
azelső két sor csupa ék - ék! mint a lúdakat híja a geszti asz-
szony; hanem különösen az utolsó két versbokor meleg és szép.

Tisza Istvánta íllőleg respectálom, nyelve eléggé ódon, van
benne „egy kis magyar épség, de annál kevesebb poetai szép-
ség” mondaná Petőfi. Annyi cselekvény, hogy kimennek, az

1`3 Ld. e kötetben 222., 223., 230-231. l.



ellent megverik, hazamennek; balladára nem elegendő. Valami
_-újnak kell még történni, vagy új modorban kell a veni, vidi,
"cici-nek (történni) véghezmeııni ; vagy jellemrajzzal, lélektani
pillantással tenni vonzóvá a tárgyat: különben a csupasz tény
-igen prózai. A „disznó jancsár" kissé nagyon is disznó, - bár
nem tudom, miért? Irodalmunkban az.

És most fogadja szíves kézszorításomat, s juttasson belőle,
in natura, K. bácsinak is!

barátja AJános
[Címzés :]

Tisza Domokosnak, szeretve.
Pesten.

Nádor utca 12 szám II-k emelet.

515.

TOMPA M11-rÁLv_ARANvNAK
[Hanva, 1853. június 5.]

Édes Jánoskám !
Tökéletesen igazad van ! - ne örülj, nem Császárra nézve,

- hanem abban: hogy ha az ember baj aínak végét várná: úgy
járna, mint az a Dunamellékí hajóvonó ember, ki miután két
óraig huzott a vízből egy hosszu kötelet kifelé, s még sem érte
a végét, így kiáltott fel: ebatta biz el vágta valaki a végit! Ugy
vagyunk mi is; fiam még mindig roszul van, s temérdek crísisen
kell szegénynek átmenni, mert dajkát változtatván, a tej is
változott, s az alatt az idő alatt míg a régi helyett újat kaptunk,
egy harmadik szoptatta. Most is, ha talán jól nem esnék nekem
hozzátok irni, azon félelem is válaszolni készt: hogy isten tudja
mikor írhatok? mert még nem látom a felhőket oszlani. De hát
édes barátom, mit tegyen az ember? falba nem verheti a fej ét!
Aztán meg más is szenved, ti is szenvedtek, hát mivel volnánk
mi jobbak és érdemesebbek nálatok? Majd eljön az idő mikor
egyikünk sem szenved! Azonban nem folytatom, mert félek,
hogy levelemből utoljára vagy vers lesz, vagy predicatio.
Egyikhez sincs kedvem, vershez másféle állapot kell; a ho [1] napi
predicatiot pedig tennap végeztem be.

ˇ Bizony egy kissé aggasztó dolog rátok nézve az a szigoru
utánjárás a felsőség részéről, de azt hiszem magátol kiegyenlitődik
a dolog, s igen kár volna sietned. Aztán türj, szenvedj kedves
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atyámfía! az én pályám sem rózsás! csak megélünk azért
csendesen! aztán ha te és ti megint az isten háta megé (mellyet
egykor Frankenburg nem mervén így nyomatni, ekképen adott:
isten háza megé :) mentek lakni, sohse látımk mi benneteket,
mi ha rátok nézve nem volna is baj, ránk nézve igazán hogy az!

Török hát megnyomoıitott? ezt nem csudálom; ösmerem
az illyen komisz helyzetet ! nekem sincs erőm megszabadulni tőle
és belőle, ha valami illyes megkörnyékez; és csak annyit kívánt
Török? Csekélység! azt bizony megteheted!

Lisznyay sógor hová lett? Míota megnösült, nem hallom
hangjait.

Persze hogy ebül történt hogy fiamnak nem ti vagytok
keresztszüléi; de máskép nem történhetett, ha semmi bajom
nem esik is így történik a dolog, pedig én és nőm is máskép
akartuk. Feleségemnek van egy asszony testvére (:róla Szász
Károly egykor azt énekelte hogy „két testvér közt ült, mind
kettő szép volt pedig", mi onnan történhetett, mert Károly
öcsém rövid vagy közellátó, mi mégis jobb, mintha messzelátó
volna:) Elõször gyenneke lett a nagyobbiknak s feleségemet
hítta keresztanyának epen akkor, hogy én tavaly nálatok vol-
tam, és kikötötte hogy a mienknek ha lesz, ö lesz a keresztanyj a,
apja is aztán utána ment természetesen! Feleségem szereti a
testvérét, de nőd lett volna mégis keresztanya, ha így nem esik
a dolog. Aztán majd Lossonczy sógorral lehetett volna azt fel-
fogatni: hogy ki és mi az az Arany és Aranyné? Micsoda vi-
szonyban vannak ők velünk! A komaság pedig áll és álljon is;
valóságos komaság! ha ugyan már nem volnátok ti nekünk töb-
bek és nagyobbak minden koma és atyafínál!

Hogy professornak hittál Körösre, és hogy az Witz volt:
tökeletesen átértettem még akkor; azért felesleges az óvás.
Furcsa az, hogy a levélből nem lehet tudni: millyen képpel ír
le az ember valamit. Ezt kellene feltalálni ! A jószágszerzésről
pedig, ne félj hogy itt is lehet szó; de te iszonyú ember vagy!
ki illyesmiről gondolkodni is tudsz; meg érem hogy még millio-
mos leszesz ! és bírodalmakat vagy akarom mondani uradalma-
kat hagysz hátra !

Császár Ferenczre nézve, nem vagyok veled egy véle-
ményben; azonban levelünk hangját, baráti, családias hangját
nem akarván száraz vitába átvimıi, annyival inkább mert igen
roszúl tudom magamat levélben kifejezni: csak ezt ismétlem:
hogy nem vagyok egy véleményben veled! - Azok sem voltak,
kik Pesten rád-hagyták, hanem megcsaltak, de én nem csallak
meg.
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Olvastam és értettem a Tóth K. nemes kitörését ; de per-
sze a jelen viszonyok közt, még megkell köszönnünk, hogy a
szemünkbe nem köpköd. Ugy! nem ti irtátok a Szépirod. La-
pokba Nyilt levél czím alatt azt a bolondságot? A bosnyákhatár-
széli levél ugy-e Pesten készült? Tóth Endre megbukva van,
miután egyszer Andrásnak neveztetetl: ; Csekélység, de én tu-
dom az illyen ostobaság minő kárt tesz. Istenem ! hogyan nyom-
ják le a kajánok a költői lánglelkeket!

Neked még is csak jó; hébe hóba berándulhatsz Pestre ; per-
sze hogy módodban lévén nem becsülöd ezen elönyt, de lakjál
itt a hol én: majd meglátd hogy az még is derek dolog 1

A szerencsés procedura feletti örömedet elfogadjuk, de a
többíért jól megszidott a feleségem.

Ugy! kis poétad Pesten van már? tanul ott ugy-e? csak
oltalmazd a ragálytól, és idő előtt ne engedd fellépni. Rég nem
közlöttél már töle velem semmit ; pedig én résztveszek örömmel,
és osztozom szeretetedben a fiú elömenetelén.

Ha ugy kell, hát julius 'végén egyek Pestre, ha _ mehe-
tek; ha - utlevelet kapok; ha - iähon meg nem gyül a baj ;
azért némi keserű örömem telik mostani vesződségeinkben, re-
mélvén: hogy akkorra majd elfogy.

Te meg ne bolondozzál! nem szeretem az illyen beszéde-
ket!

Szász Károly genialitásán nevettünk - volna, ha nem
tudnók: hogy szegény ő is mennyi bajban és vesződségben van.
Ő is kevesebbet szenvedne: ha multkor irt szavam igaz volna;
„Csak ne szeretné az ember annyira a feleségét !

Köszönöm a neveket! bizony professor létedre igen szük
,,ismeretü", vagy akarom mondani „ismeretségü” ember vagy
te is!

Fıiebeisz csakugyan Vírágregéimet adja ki; nem tudtam
hova tenni; meg nem veszik, pénzem kinyomatni nincs, azért
faltam ezen keserű kenyérbe, az előfizettetésbe; egyébaránt
Friebeísz csak annyi: hogy a neve áll ott; és egy része a kezelési
bajnak az övé ; a többi (ha lesz valami:) az enyém; Ő barátság-
bol azt mondja szivesen megtesz mindent, a nélkűl: hogy egy
fillért kivánna; én elhiszem és elfogadtam; különben az előleges
költségeket is én viselem. Majd meglássuk, mit ád isten?

Most már én is átmenvén leveleden: be zárom soraimat,
az az bezáınám, ha nem sajnálnám ezt a kis tiszta papírt előt-
tem; de nem szenvedhetvén a tiszta papirost mint Császár
Ferenc ur, csak betintázom; mellyből épen anyi hasznod lesz,
mintha üresen kapnád. -

239



Ugy, szereted-e a kacsapecsenyét? nem, hogy küldenék,
11° de feleségem négy tyukalj át ültet, majd megnőnek ezek csen-

desen akkorra! Szegény Szászné ágyban fekszik folyvást, úgy
Károly aligha látja ismét Gömört.

Most már az asszony szól levelembe: hogy el ne felejtsem
a kedves komaaszonyát, Julcsát, Laczit tőle csókoltatni l mintha

115 biz én azt a nélkül is nem tudnám. Hanem, fiam felébredt, sir

5

10

15

20

szegény keservesen - - -

Isten veletek
btod Miska.

Hanva, junius 5. 1853

516.

ARANY-LÉVAY JŐZSEFNEK
. Nagy-Kőrös, junius ro. 1853.

Barátom Jóska!
Köszönet neked és ,,vidor collegáid.nak", hogy átszellemi-

tétek az én prózai napjaimat. Áldjon meg érte mind a három
isten, különösen pedig a szent Lélek, ki úgy hiszem, a spiritu-
alékbcm Bacchus helyét pótolja. Igen is ! itt vannak ők, az arany-
szin nedvvel telt üvegek, teljes épségben, valamennyi. Mint örűl-
tem, egyenkint húzva őket elő szalma börtönükböl, mert két
kedves emléket költöttek bennem: az érmelléki bakarét s a
tiedet, a mi mindenik aranytíszta; - s egy reményt, hogy ha
majd, examenek után, Tompa Miskával hozzám vetődtök, nem
leszünk kénytelen, jó ízű barátságunkat, kőrösi gonosz kocsma-
borral fanyarítani meg. Az emlékezet kész pénz, azt tőlem senki
el nem veheti: a remény még csak váltó, de ugyhiszem, érvényes.
Tompától a napokban kaptam levelet, mellyben reményt nyújt,
hogy e váltó el van részéről fogadva.

S ha boldog időben is kedves lett volna ajándéktok: meny-
nyivel kedvesebb az épen most, midőn szükségem van a ,,gOnd-
űzőre." A lét, nemlét kérdése épen most lebeg felettünk, mint
daınoclesi kard. Mikulás őn[agysá]ga kedden érkezett hozzánk,
megnézte iskolánkat, gyülésezett velünk, csütörtökön Kecske-
métre ment, onnan ma vagy holnap jő vissza, s magával viendi
az egyháztanács kielégítő (P) válaszát ama pontokra, mellyek-
röl közelebbi levelemben emlékeztem. Állandó igazgatót (Di-
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rectort) választottak (Vargát) életírásunkat kipótoltattăk, az
25 iskola helyiségének alaprajzát vették, a tanítandó kéziköny-

vekről jegyzéket kértek (NB volt eszünk a kormány által már
jóváhagyottakat terjeszteni fel, a hol illyes létezik) stb. Nagyon
ígéri ő nagysága a nyflvánosságot, mi azonban, mint a körül-
mények mutatkoznak, közűlünk egy párnak feláldozásával fog

1'-° megkaýkáncló (Kertbeni szava) lenni. S valóban ki van mondva,
hogy compromittált egyén más hivatalnok lehet, még zsandár és
titkos rendőrségi ügyvivő is, de az ifjúság nevelését rábízni épen
nem lehet. Sic, sic, barátom! - Azonban sajnos látni, mikép
hagy az itteni egyháztanács magukra és sorsukra olly embere-

35 ket, kiket előbb bálványozott. Hiába, nyilvánosság a főczél, ha
egyének esnek utjába, azok elsodortatnak, a nélkül, hogy az
illetők, csupa félelemből, csak kérni is merészelnének mellettök.
Sic transit gloria mundi, vagy helyesebben: így megy a világ
sor a.

40 J Érdekes lesz tudnotok, hogy Kőrös után Miskolczot em-
lítette ő n[agysá]ga, mint a melly legközelebb áll a nyilvánosság-
hoz. Üssétek a vasat, csinálj átok ki a Iz professort, mert ez, úgy
látszik, conditio sine qua non. A mieink Szilágyi Sándort és
Losonczi Lászlót választották: miért nem csődűltél? Tizenhar-

45 madik nem kell, a vallás tanár is beszámítható, ha t. i. tanár,
s nem valami káplán.

De hogy kellemesb tárgyra térjünk: isteni gondolat volt
tőled ezt a bort küldeni ! Azért mondom isteninek, mert merész,
magasztos, fenséges eszme - más ember agyában, minden jó

50 akarat mellett, halva született volna az illy gondolat. Még csak
a (czéduláid szerint) farkát izleltem meg (értvén a csabai farkát,
mellyröl ugyan „semmit is nem olvastam krónikában") de ex-
cellens! A mint a zsineget levágom a dugóról, s készülök ezt
késsel villával kifeszegetni: puff! szobaközépen a dugó. Fele

55 sem bolondság. Már ha illyen bort ihatol Miskolczon, s még a
fölött deputatum is (melly szó az itteni Lexiconban hiányzik)
akkor, fiam, ne jőj Kőrösre, ha kötéllel húznak (is) se. ,,Mert
itt is vannak ugyan hőgyek, s a högyekben hirös bor teröm,
hirös egész Czöglédig s Kecskemétig (kizárólag)" - de a farka

°° itt nem terem, csak a feje, minthogy a szőlő gerézdet vagy fürtöt
fejnek mondják, épen mint a káposztafejet.

Irodalmi ostobaságokról nem írok semmit. Te szintúgy
olvasod azon három-négy nyomorult lapot, mint én: egyéb moz-
galom a szépirodalom terén nem igen kaphándó. Pákh bukó

°5 félben, Jókai Erdélben, Nagy Ignácz nedélben, a Csarnok a
szélben. Iróink nem ímak, nem-íróink írnak ; a critikusok sírnak,
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a hogy bírnak. Minthogy már illy szépen bele jöttem a litániába,
ihol egy másik, mit nemrég egy fidibuszra irtam, (s) mellyel
most épen rá akarok gyujtani.

70 Hölgyfutár -:
Szegény tatár!

Vad rózsák -
Fris óság:
Olcsóság.

75 Emléklapok:
De majd kapok.

Losonczi Fénix:
Null von Null: bleibt nichts.

Enyedi Album:
90 Hum ! hum !

Nők könyve:
Vajon könyv-e?

Nagyid. czigányok:
Kevés a dohányok.

85 Lévai -
Mindig a tavalyi.

Kinizsi Pál:
Hogy rug-kapál !

Tubolyicska :
°° Bubolyicska. ( = Baraboly)

Délibáb :
Mind alább.

Szépirod. Lapok:
Vaskalapok.

95 Szikszói enyhe:
Ennyé ! ennye !

Magyar Thália,
Igaz bi' a' ! (biz az)
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Divatcsarnok
:oo d[et]to = majmok.

Palócz dalok :
Repülj gyalog.

Kemenes alja:
Ne izéljen, hallja!

106 Nagy Sándor:
Tóth Andor:

Alles einandor.

Ideje hogy bezárj am ez ostobaságokat. Mégegyszer köszönöm a
küldeményt, neked és collegáidnak, kiket szivesen üdvözlök, s

11° ha mint írod, a bort „sem vettétek sem kértétek" kívánom, hogy
sohase vegyetek és kérjetek, hanem legyen bőven a tömlőben
valahányszor a ti szomjuságtok úgy hozza magával. Olellek,
épen 20-szor.

btodAranyJ

“5 U.I. Feleségem épen most mondja, hogy az ő nevében is meg-
köszönjem szívességedet, mert épen most kezd hosszas beteg-
sége után erőre kapni, s az orvos egy kis jó borocskát rendelt, a
mit itten, még tokaji név alatt, sem igen lehet szerezni. Tehát
épen apropos jött az adomány.

12° 2. U. i. Nem szeretném, ha most alkalmaznád rám e mondatot:
a ,,stil, maga az ember" mert akkor bizonyosan sánta, béna,
félszemű, keszegarczu, pupos hátú, görbe lábu volnék képzele-
tedben. Hiába! a bor, a bor!

517.

TISZA DOMOKOS--ARANYNAK

Pest Jun. ro-ke 1853.
Édes Aranybácsi!
Alig tudok egy kis időt szakasztani a válaszolásra. Roko-

nom, Zeyk Jóska itt van s szabad időmet teljesen elfoglalja.
Most is vacsora után írok.

5 A Nibelnngenra nézve, az már kezeim közt van, de miu-
tán nem tudom, vajjon oly szükséges-e? hogy a postapénzt
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megérdemelj e, s ínyire lesz-e az Aranybácsinak, bevárom vele
Szász Károlyt, ki beszándékozik.

Ha egyébiránt közelebbi alkalom lesz, vagy leveléből olva-
sandom a postáni küldhetést, tüstént útnak indítom. „Das ist
der Niebelungen Noth" Sükey úr helyett tudósitom e mellett
Arany bácsit, hogy Vas Gereben szeretné a meglevő Toldyt a
nép számára folyóiratában kinyomatni, s minden ívért 60 pengő
forintot ígér, s e tárgyban fog is egy levelet írni melyben Sükey
úr levelére hívatkozand. Ezt én íme helyettesítém.

Küldök íme egy Kovács-(i) virágot. Már a harmadik, de
legis roszabb !

Isten áldja meg!
szerető tanítványa

Tisza Domokos
Utkõzben K[ovácsi]ba1

Megállok itten, útamnak felénél,
Lejátszik hozzám a tetőről a szél,

S megsímogatja izzadt homlokom!
Nehéz egy út ez, mint az élet útja
A vándor félve, tétovázva futja

Oly jól esik most egy kis nyugalom.

Megállok, és a tájon széttekintek
Szent ámulattal sapkát emelintek

Isten legszebb szentegyházában itt.
- Hol föld és menynek testvér boltozatja
Nagyságát örök pompában mutatja,

S nem gyarló és szűk templomfal kerít.

Hol oltárokként nyúlnal fel a bércek
S rajtok illatos virág tömjént érzek

Hol szét terűl a rétek szőnyege.
S van ez egyháznak kardala, madárszó,
S van orgonája, le és fel viharzó

Dörgő, dübörgő fellege.

Ott, ott a keskeny kis völgy fordulóba
Ott a folyam, és rajta túl a róna

Mintha ez élet képe Volna csak!
Zengő erdős hegy-völgy az ember élte,
S ha szenvedélye túlpartj át elérte

Egyforma róna, rideg, hallgatag!
1 AJ. kritikáját e versről ld. 245. l.
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De én nekem még hegy és völgy virágzó,
Zöld lombja közt még zendül a madárszó,

Félelmes képek, messzi tűnjetek.
Fel, fel e helyről! Mint anyának hangja

I0 Magához hi a kisfalu harangja,
Folyó és róna, isten veletek!

[Címzés :]_ _
Tekmtetes Arany jános umak
m. irodalom tanárának

N. Kőrős

518.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös, jun. ,13. 1853.
Kedves Domokos,
Épen most veszem IO-ről kelt levelét, rám nézve egy kissé

későn; mert jelenleg többen múlatnak kőrösiek, Pesten, u.m.
Bátori a superintendentia gyűlésén, Warga clirectornnk ugyan-

5 ott és Szilágyi Sándor új collegánk - az ördög tudja hol. Ha
tehát ezek közül egyiknek sem adhatta v. adhatná át a Niebe-
lungot, úgy kérem legyen szíves azt rögtön postára (diligence)
küldeni, mit, úgy hiszem, már írtam volt, mert a Noth nagy;
nehezen várom, s nem csupán curiositásból.

1" Különös ! Kovácsi valóságos Heliconja, mind a három ott
írt, vagy odaképzelt, verse olly szép. Ezl is az, elejétől végig; de
engem kettő ragadt meg leginkább: egyik, a hasonlat: „mintha
ez élet képe volna csak” stb; másik, hol szívét érzem: „Mint
anyának hangja

Magához hí a kis falu harangja.”
za.:-.ıãfãıifi-ˇız..

képzelem a tiszta csengő érckangját a legjobb anyának, akit olly
jól ismer.

Vas Gereben levelét, hogy mit akar, elvárom, s majd vála-
szolok neki. Köszöntse Kovács bácsit s fogadja legszívesb öle-

2° lésemetl
btja

Aran ános
[Címzés :] y J

Tisza Domokosnak szeretettel. Pesten.
Nááor-utca I2 sz.

1 Ld. e kötetben 244-245. 1.
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519.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Pest Jun. I5-kén 1853.
Édes Aranybácsi !
Ma délelőtt kaptam levelét, s már keziben van Báthory

úrnak a Niebelnngen, s így hát nem sokára kezében lesz igazán,
anyi ,,noth" után, az óhajtott ,,hort"

E levelemmel küldök három magyar népdalt, általam an-
golra fordítva, részint azért hogy Arany bácsit és Szász K. urat
is a fordítás bírálására felkérjem, részint hogy ez utóbbit ily-
nemű fordításra serkentsem, miután az én zsenge próbám is
némileg elsült. Legalább Fekete és Sükey ángolttudó urak tel-
jes tetszésit megnyerte. Küldök még egy Honvágy-ot is, remél-
vén, sőt tudván, hogy e hó végivel nem leend okom ily vágyakra.

' IAldja meg az Isten.
szerető tanítványa

Tisza Domokos

Honvágyl

- Virú.ló rét elébe mint siet a patak
S minél közelb ér hozzá, inkább, inkább dagad -
Vágyam, e sebes csermely, eléd, eléd ragad
Kit látni úgy szeretnék s látnom még nem szabad !

Feléd, te csendes háztáj, te csendes kis család,
Kinek nyugalma kéjet, kéje nyugalmat ád,
S minél közelb jön a perc hogy szemem újra lát,
Annál erősbnek érzem vágyamnak folyamát.

És lelkem elhágy, elszáll semmi sem tartja meg,
A magasban feletted pacsirtaként lebeg,
S ott hol a délibáb foly, sebes szellő evez
Zeng szellő-s délibábról, szép, édes éneket

Óh ! tünne fel már egyszer a rég kívánta nap !
Emlékeim tanyája, hogy újra lássalak
Emlékeim lefonnyadt szárán hogy újólag
Ifjú tüzes reményim, kivirágozzanak! !

1 AJ. kritikáját a versről ld. 275. l.
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jegenyefa tetejébe2 I

On the poplar, tree there above
A raven sits in dark, black robe.
Its deep mourning too but shows me
That my maiden no more loves me
My own darling rosebud, sweet love,

gentle dove.

Forest, forest, thou so high art!
My rose, my rose, far from my heart!
If I could but fell this forest
I could see my ever-dearest
My own etc.

Each tall forest has its bower
Every plain bears a flower
My bosom too his pain must bear
That it is so far from his dear,
From my darling etc.

Deres a fű . .il

Graze not my good horse then frosty is the grass!
Take me sooner to my well-beloved dear lass!
Carry me there, my own good horse, carry fine,
That my poor heart should not ache for a longtime!

Bús az idő .4

The weather is sad, my soul thou too sad art
That every gentle maid bears a false heart
Their love is but a light feather,
Lasseslike the summer weather, Change often!
If thou sow'st clean corn, clean wheats will be had
Every woman who loves but one, is not bad !
And for all that, each turnd about, like the yellow sun-

flow'rs devout
Looks do turn!

2"* AJ. kritikáját e forditásokról ld. 275. l.
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520.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Pest Jun 2o-ka r853
Édes Aranybácsi!
,,A hetek az órák s az apró minuták, kergetősdit játszva,

egymást váltogatják" elmúlik tehát már azon rettentő tíz nap
is, mely köztem és Geszt közt fekszik. Különben inkább csak

3 egy hetet mondhatok, miután már akkor édesanyám fenn lesz,
minket leszállítandó. „Honvágy” versem nem valami derék de
higyje el, tökéletes igaz. Minél több nap múlik, annál inkább
búvom Friebeis ideji kalendáriumát, mit ugyan levelem kez-
dete is tanusít.

1° - Mi az újság? - Semmi. Azt úgy is tudja Arany bácsi
már, hogy a Pákhék kehes Pegazusa két hónapig ki fogja magát
fúni. Derék! eredeti ötlet! Hogy egy lap megbukhasson ez
könyű, hogy megéljen, ez már ugyan nehezebb, de még is lehető
- de hogy ugarnak lehessen egy darabig hagyni mint a kizsák-

1-" mányolt földet, ez hallatlan! - Ugye megmondtam, ennek a
lapnak van a legjobb oeconomiája? Lássa!

Aldja meg az Isten!
szerető tanítványa

Tisza Domokos.

2° A szirt bosszújal
(Románc) .

Sebes lovon ifjú lovag,
A szirt alatt futtában,

A szirt felett szelíd virág,
25 Egy rózsa áll magában.

Felnyúl a kéz, letörve van
Szirt egyetlen virága,

Felmormog a kő, meghasad . .
- De gondol bosszuj ára.

3° A bérc alatt, hegyóldalon
Egy kis lak áll középen,

Mellette ifju és leány
Andalog lombok hüsében.

1 AJ. kritikáját e versről ld. 275. 1.
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Megíng a bérc kőszál szakad,
- „Rózsámért add rózsádat” . .

S mire az ifju feltekínt,
A nyilt mélységbe vágtat.

521.

KOVÁCS JÁNOS--ARANYNAK

[Pest, 1853. június 20.]

Barátom !
En is becsempészek egy pár sort, s tudatom veled azon

ránk nézve szomoru ujságot, hogy mi alig ha a nyárom meglát-
hatunk tégedet és családodat, mert passusunk nincs, s Biharban
R. ur nem ád, ha az ember személyesen ott nincs: pedig bizony
nagyon szerettelek vólna látni benneteket. - A Grófné külön-
ben üdvözöl benneteket, s lelkedre köti mind neked mind kedves
nődnek, hogy a betegeskedéssel nem kell könnyen gondolni, s ha
kőrösi fürdő nem használ, használni kell a pestit. A Grófnét is
várjıık a napokban, bár még felj övetele idejéről semmi bizonyost
nem tudunk, de fel kell jönnie minden esetre, mert Stareveszki
Irént felkell hoznia. Sőt meglehet, hogy méltóságos ur is feljön,
a mennyiben Marienbaadba küldte Balassa, s onnan tengeri
fürdőre. Az öreg ur mostanában sokat betegeskedett, s a főfáj ás
és főszédelgés gutaütéssel kezdte fenyegetni. - A Niebelungent
elküldtem nagytiszt Báthori ur által, reménylem eddig megkap-
tad. Itt az a hir, hogy Kecskémetnek Gymnasiuma megbukott.
Eszembe jutott Sz. Sándornak azon felelete, hogy a Szőnyi el-
bocsáttatását s a Mikulás kinevezését ugy tekintik ők, mint
Kecskemétnek áiaáalát Kőrős felett. - Ha irsz, és talán már
eldőlt a kőrösi tanárok ügye végképpen, tudósits róla.

Nődet tisztelem, gyermekeidet csókolom, Téged pedig Ká-
rolyiékkal együtt ölellek

barátod
KJános

[Tısza Domokos kézírásávalı]
U. I. A cimet elvétém, na semmi Doma
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522.

ARANv_ToMPA MIHÁLYNAK
Nagy-Kőrös, junius 28. 1853.

Kedves Miskám!
Olly rég akarok válaszolni leveledre, s mindig elmaradt,

minek első oka a hanyagság, más a restség, harmadik a lusta-
ság. De e háromnak ismét van egy közös oka, melly a kedély
lehangolt állapotában keresendő.

Szászné meghalt! E hó 17-dikén nyugodott meg szegény,
annyi szenvedés után. Károly, az első napokban, vígasztalhat-
lan volt, de már kissé üdűlni látszik. Nincs más mód, meg kell
nyugodnia. Engem felkért, irnék az emlékkő egyik lapjára négy
rövid sort: téged is fel fog, hogy irj a másikra. Nekem még eddig
nem sükerült olly epigramm, mellyel meg volnék elégedve.

Szegény kis fiadat szívemből sajnálom hogy „az életkönyv-
ből olly nehéz első betűt tanúl" de, remélem, azóta jobban fogott
lenni. Türelem, édes barátom, türelem! Nekem ugyan nincs, de
azért másnak szívesen ajánlom. S ebben semmi képtelenség:
pénzem sincs példáúl, de azért kívánhatom, hogy neked sok
legyen.

A professorság még mindig in statu quo van. A felügyelő
itt járt, elvitte az okmányokat, directort tétetett (Warga), biz-
tatott minden jóval, azonban úgy látszik egy-kettő még is ki-
marad közülünk. Aztán következik a censura: ez okos emberek
előtt s a szaktudományból nem baj : de ki tudja hol? mikép? -
s nem lesz-e bizonyos egyének irányába külön útasítás? . . .
Rám nézve leginkább a multban rejlik némi akadály, még pedig
elháríthatlan: ha ezt szigorúan veszik, akkor hazamegyek ,,bor-
júkat nevelni."

Ergo áll a komaság. Ne is legyen vége soha, a közmondás
szerint, mellyet ideirni nem akarok, nehogy megríkassalak ben-
neteket. Isten, a komaság kötelét sokáig tartsa meg!

„Ugyl nem te írtad a Szépirod. Lapokba Nyiltlevél czím
alatt azt a bolondságot? A bosznyák határszéli levél ugy-e Pes-
ten készűlt?” legalább én ott olvastam kéziratban mindegyiket.
Azért hogy én Pesthez olly közel vagyok, sem pénzem, sem
kedvem gyakran berándulni oda. De te rándulj fel és rándulj le
hozzám. Exameneink 18-án kezdődnek 26-án végződnek. Lévai
Józsi egy kis jó bort küldött Miskolczról, megtartok számodra
vagy két üveggel.
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Virágregéidre Farkas Máli szörnyen gyűjti az előfizetőket.
Én is kaptam ívet Friebeisztól, de még e napig egy árva lelket
sem horgászhattam rá. Ha innen Io -12 előfizetőd akad ösz-
szesen: úgy nagyon kitett magáért a nemes város, mellyben
pedig olly süríin nyikorog és suhog az intelligentia, lacktopán-
jaiban és selyem ruháiban. De ezek a magyar irodalmon már felűl-
mfvelkedtek.

Mint mások is néhányan! Beleestem, benne vagyok e
boldogtalan irodalomban: szólanom kell, mert sokat gondol-
kozom, felőle. A magyar ember _ magyar ember volt és marad.
különösen pedig táblabíró. Soha sem ott keresi a bajt, hol az
gyökerezik: restaurál mindig: egy elvet égig emel, három esz-
tendő múlva elcsapja mint olim a viczispányt. Igy van jelenleg
az úgy nevezett népies költészettel. A helyen, hogy azt monda-
ná:Péter vagy Pál roszúl ír, ezt tüzi zászlójára: le a népiessel!
És visszasohajt Egyiptom vereshagymáira: a Kazinczy és Döb-
rentei sonettóira; Császár Ferenczhez folyamodik, hogy „tisz-
tult ízlésével" mentse meg a magyar költészetet a barbároktól.
Ezt teszi a nagy Kazinczynak még nagyobb Neffe-je, vagy mije.
Es fogja tenni, kevés idő múlva, száz; mert a magyar, mint
birka, megy a kos után. Isten látja lelkemet, hogy a Tóth Kál-
mán és Székely Józsi féle nyegleségek barátja nem vagyok;
isten látja, hogy saját műveimre nem vagyok öntelt, elbizott
(zbár kissé elbizottabb volnék, hogy kedvem lenne a munká-
hoz !): de azért azt hiszem, hogy népies költészet „csak köl-
tészet legyen" egy irodalomnak sem válik kárára. S itt a modor
nem segít semmit: a ki furulyán lelketlenűl játszott, az a
verklin is csak verklis fog lenni, uti figura docet. A nem-
népiesen író verselők száma most is nagyobb, mint azoké, kik
furulyáznak, ám számlálja fel valaki: s hol a Byron? hol a
Hugó? -

Ezt, nem a jó költők hiányát, tekintem én a hanyatlás
bizonyos jelének. Jó költő nem minden bokorban terem; után-
zók mindig lesznek s kell, hogy legyenek. Vesta szűzek ők, kik
csekély mécseikben tartogatják a tüzet egy későbbi lángelme
számára. Egyénileg elvesznek a mindennapiság tengerében, de
egyetemes hatásukat nem lehet megtagadni. Vajon Shakespeare
előtt nem volt-e angol költészet? Vajon ő támad-e, ha ez nincs;
ha nincs kit homályba borítni? Aligha.

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden burjánt
üvegházban ápoljunk: csupán azt, hogy hol tehetséget vettünk
észre, nyilatkozzék az bármilly alakban, bizony az ítészet hely-
telenűl cselekszik, ha dorongot használ ellene. A népiesre nézve
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is nem a bandát kéne ütni, hanem a ki benne van, legyen az bárki,
én, vagy más.

De restellatio küszöbén állunk. Azok, kik némi hivatást
éreznek magukban, el fognak hallgatni; a hivatlanok csimpo-
lyáznak még egy darabig, míg a duda magától megnyekken: s az
új ,vetésen nem lesz istenáldás. Visszatérnek a külföldet külsősé-
gekben és idegen szellemben majmoló iskolák: a nyelv csinosodik
azaz romlik, érdem lesz magyar szavakban, németül s franciául
beszélni, bűn egy magyar kifejezést használni csupán azért,
mert a nép is él vele: tehát pórias, durva, nyers. Visszatéríink
a bombásztokhoz, a czifra ürességhez: úgy kell nekünk! S gon-
dolom azért ezentúl sem fogunk sűrűbben producálni nagy köl-
tőket, mint eddig: ámde meglesz a büszke önérzet, hogy mű-
vészi önınegtagadással haladunk a majmolás dicső útján.

Látod, látod: engem azzal vert meg az isten, hogy illy
dolgokon tépelődjem! Miért is kellett nekem Odahagyni békés
magányomat? Miért e pályára lépnem, melly egész életre bol-
dogtalanná tett? Olly nyugodtan élnék, én egyszerü falusi
jegyző, nem ismerve senkitől! De az ördög nem hagyott békét:
első léptem sükere hiúvá tőn, s vágyakat keltett bennem, mely-
lyek elvontak a mindennapi élet apró gondj aitól. Most meg-
vagyok hasonlva enmagammal: örömest visszatérnék a régi ös-
vényre, de nem lehet többé. Oh barátom! ha én Toldit ne
irtam legyen: nem volnék most vagabundus.

Ollykor úgy érzem, hogy még nem volna lehetlen olly
művet producálnom, mint Toldi volt. Teljesen meg vagyok róla
győződve. De minek? de kinek? e gondolat nehézkedik ólom-
sulyosan tollamra, valahányszor kezembe fogom, valahányszor
egy pár versszakot leirok. S igy költeni lehetetlen. Ezért Toldi
második része talán soha sem fog elkészülni. Az a közönség,
melly első Toldimban a kátágast bámulta csak, azóta igen sok
kútágast olvasott; az nem találná már Toldit eléggé „saját-
ságosnak”, ,,népiesnek", mint akkor magát kifejezte; a másik,
melly hivatva volna a mű költői oldalát felfogni, az a formától
nem fogja látni a tartalmat.

De, hála istennek, Szász K. épen hozzám jő, félben sza-
kasztom tehát e jeremiadot, mellyel különben is eleget vesző-
döm, s bezárom e levelet azzal, hogy isten téged őıizzen meg
minden nyomorúságtól, főleg attól, hogy illy komolyan vedd
ezt a mi felséges irodalmunkat, mint én!

Elj boldogan, kedves barátom: nőm és gyermekeim szi-
vesen viszonozzák a kedves komám asszony köszöntését, én
pedig, bár a ,,csókból" kimaradtam, ráadásul szinte vissza-
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telegraphirozom azt: add át tehát az én baráti csókomat ked-
ves nődnek, azt sem bánom aztán, ha egészen a szerelemig
potencirozod. Olellek hetvenhétszer, most még csak „álomban
és tükörben" mint az irás mondja: ,,de majd nem soká színről
színre !”

barátod
A János

[Címzés :]
Tompa Mikálynak Miskolc felé.

Putnok. Hanva.

523.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK
[Hanva, 1853. július 5.]

Edes barátom !
En gyorsabban válaszolok neked, de ezen válaszban kevés

köszönet lesz, s valamint irása nekem nem mulatság, ugy nek-
tek is kevés örömet fog szerezni.

Nehogy pedig ezen bevezetés után, levelem közepére ugorj,
keresvén okát szavaimnak: kijelentem, hogy semmi nagy bajunk
nincs, senki közülünk meg nem halt, még is igen csendesen va-
gyunk. -_

Végig megyek leveleden először. -
Szegény Szászné halálát mély saj nálkozással olvastuk. Iga-

zad van: meg kell nyugodni, mindennek ez a vége. Baj osan fogok
én is megfelelni a Károly kivanatának a versre nézve, mert nem
is igen tudok én az illyenhez, és kedélyem sem ollyan most hogy
sü.kerrel irhassak csak két sort is; de azért felszólitását elvárom,
s a mit lehet csinálok.

A professorság bizony elég roszul áll, ha ugy áll: még is
mennyivel boldogabb vagy mint én ! azt irod: ha igy vagy ugy
lesz: „haza megyek" ! látod én nem ösmerek a széles világon egy
helyecskét sem, mellyröl ezt mondhassam: haza megyek, itthon
vagyok ! pedig hidd el: a hivatalból én is hazamennék szivesen!
Különben csak ne szeleskedjél valahogy, se roszabbnak ne
nezd a körülményeket mint a minők, várd el!

En kérdést teszek neked, te viszateszed nekem szórul
szóra; igy, ha én is folytatom: sohasem lesz felelet. Tehát: a
nyilt levélről aligha nem tudnék valamit, de a b. határszéli levél-
ről legkisebbet sem. - Tudom hogy Lévaiék bort küldtek,
igen jól tették; - én is szeretnék inni belőle, de - nem fogok ! -
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Ne emlitsd az elöfizetést: csömörig vagyok már vele! el-
késtünk, kikoptunk az időből. Fr [iebeisz] ugyan mindent meg-
tett, de utasításaim leveleim elvesztek a postán, vagy legjobb
esetben 15-öd napra értek Pestre; ez ellopott egy hónapot, s
bizonyosan sok előfizetőt. Alakjára, papirjára nézve stb. Pestre
kellett volna memıi magamnak, de - nem megyek.
a hogy lehet. Fr[iebeisz] sokat tesz és fárad mellette, szinte
sajnálom. Előfizető nem sok lesz; de csuda-e ez barátom! hidd
el nem lehet győzni, mindig fáztam ezt az eszmét kimondani, de
nekem [= neked] csak kimondom, túlterhelve van a közönség
előfizetésekkel, nem birja, nem birhatja hidd el! - Igazolom
szavaimat. Csak tavasz óta a mi eszembe jut:
I. Garay összes költeményei,
2. Tóth Endre versei.
3. Szelid fájdalmak
4. Virágregék.
5. Dobsa színınűvei.
6. Markalf.
7. Karacs Teréz.
8. Kemény Zsigmond.
9. Erdélyi valami.
de bizonyosan nem jut még eszembe legalább 5 előfizettető ; már
most mond[d] meg: lehet-e ezt győzni? Azonkivı'il a méreg-
drága lapokra is előfizetni? albumokat venni? stb. Ne érts félre,
mert gyakorlatból beszélek, mi okvetlen legjobb tanító mester.
Mond[d] meg csak: ha hozzád illyen emberek mint, Lisznyai,
Bérczy, Dobsa, Pompéry íveket küldenek szoktál-e gyűjteni?
én egyet sem vagyok képes! Es valljon ezek az emberek rosz
néven szokták-e ezt venni? én nem tehetek róla ! Garay Sz [ent]
Lászlój ára 12-őt gyűjtöttem, s egy betűt sem kaptam, de kapok
mocskot és gyanusitást, hogy a pénzt zsebre tettem. E tárgy-
ban rövid időn kénytelen vagyok nyilatkozni nyilvánosan. -

„Bele estünk, benne vagyunk !”hanem én sokkal lelkiis-
meretlenebb ember vagyok e tárgyban mint te; én ugy itt ha-
gyom szó nélkül egyszer az irodalmat, mint szent Pál az oláho-
kat. Ugy jártok velem mint a gólyával, nem tudjátok mikor
ment el, csak azt látjátok hogy már nincs itt. - Mi a népies és
nem-népies restauratiojáról beszélsz szépek és igazak. En erről
még nem gondolkodtam megvallom, de most eszembe jut Sze-
mere Miklósnak egy elvetett szava: ,,Meglásd, ismét abbahagy-
ják a népiest, s visszatérnek a régire" _ ezt akkor természe-
tesen nem hittem, azóta elfe[le]dtem, most eszembe jut. Tehát
vágott orrú, hegyes orrú csizma! népies nem népies! ebben is
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divat van tehát !? Azonban nem hiszem: hogy kikopjék az
irodalomból ezen egésséges elem ismét, inkább tulviszik, mint
abba hagyják, ez az én hitem. Hogy sok ember megutálta nem
csuda, mert a Palóczdalok, Czimbalom és a Tótok egyenesen
idemunkáltak, de tán még hasznunkra ; ezen forráson át kellett
mennie a népiesnek, hogy kiváljék mi az és mi nem az. A Toldi-
hang (:nem Schedel urat értem) nem megy ki divatból, ha ezer
K. Gábor allegál is ellene, különben Divatcsarnoki czikkét
nem ösmerem. Azért ne hidd, hogy Toldi második része, ha
ollyan lesz mint az első, épen azon kapóssággal ne fogadtassék
mint az első. Ird meg, megkell irnod, én is tudom hogy megir-
hatod; s bár átlátom a nehézségeket mellyekkel küzdesz a kül-
körülmények, és saját énedben: megkell írnod. -- Azt azonban
jegyezd meg: mentűl későbben írod meg, annál nehezebben irod
meg! - Értem boldogtalanságodat is; hidd el nem affectatio
vagy mese az: hogy a költő, nem boldog, de tán épen ezen küzdés
teszi a kőltőt? Magányodban elhiszem hogy boldogabb volnál,
de akkor ki irta volna meg Toldit? s kérdem ha tehetnéd: hogy
Toldi ne létezzék, s ne létezett legyen, megfosztanád-e az irodal-
mat tőle, elveszett nyugalmadért? azon irodalmat, mellynek
emelkedése annyira sziveden fekszik? én nem hiszem ! Es aztán
ember ! ha te igy beszélsz: hogyan beszéljek én? - _ --- Meg-
állottanı, gondolkodván: ha valljon elmondjam-e a mit akarok?
el kell mondanom, mert neked mondom. Valljon nem foglalok-e
én méltó és igazságos helyet azok közt kik a költészetet, a mint
most mondják: népnemzeties irányban kezdték müvelrıi? én
Í: és] hányszor emlit engem ott az itészet? Ha egyszer meg:
tizszer nem ! - Valljon nem folytam-e én is be arra, még pedig
sükerrel, hogy a népies költészet oda jusson, a hol most áll, értve
jozan értelemben? ki ösmeri ezt el? a kutya seın. Vallj on Petőfi
és Arany után nem meltán igényelhetem-e az utolsó legszeré-
nyebb helyecskét? oda szoktak-e tenni? emlékeztetlek Atádi
bírálatára Lévai verseire nézve, vagy a Szépirod. Lapok érte-
kezéseire e tárgyban. Megköveznének talán: ha a Kinizsy, Czim-
balom és a Palóczdalok írójához hasonlitnám magamat. En ide
hagyhatom, sóhajtás nélkül ezt a pályát, te nem! Onérzetembe
kell visszavonnlnom mint a csigának házába, és vissza is fogok
vonúlni. Ez csúnyaság, szükkeblüség, érzem, de más irányt kö-
vetni nincs erőm. Ezt én életemben elöször és utószor mondot-
tam el, ezt is csak neked: tudom hogy figyelmeztetés nélkül meg-
égeted levelemet.

Leveled végén ez áll „nem sokára szinről színre” - nehe-
zen !
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Hogyan is lehetne nekem egyetlen tervem, egyetlen fel-
tételem hogy azt a sors meg ne rontaná. Nem képzelheted, minő
roszúl esik, hogy midön először adsz világos választ eljöttötök-
ről, nekem ezt kell válaszolnom: ne jöjetek! Sokáig tanakodtunk
e thémán szegény jó feleségemmel, kinél jobban e világon ne
szeressen titeket senki, s oda döntöttük a dolgot: hogy látoga-
tástokat halasszuk el közösen. Meıt nem lenne öröm sem nekünk
sem nektek az együtt lét jelenleg, s ide törni benneteket, a nél-
kül hogy utatok megfeleljen czéljának, több lenne, mint kímé-
letlenség. -

Mi barátom még most is csak kinlódunk; néha egy két
napig ollyan szépen elvagyunk, azután, ujabb ujabb baj. Kis
fiunk teljességgel nem bir egészséghez jutni, éjeink nyugtalanok,
házunk zavart; ehez járul: hogy feleségemnek mind két lába
a bokacsontnál szüntelen fáj, és meg-megdagad; ez illy korán
aggasztó ! az orvos fördőt aj ánl, de mit tegyen: gyermeke nélkül
menjen-e fördőbe? ezt nem teszi soha; vigye-e gyermekét? mit
csinál vele, beteg gyermekkel fördöben ! Itthon maradj on-e hát?
ez is csak nem lehetetlen!

De menjünk tovább!
En előre ugy gondolkodtam, hogy nyomatandó kéziratom

végett is hozzátok is Pestre megyek, aztán együtt eljövünk;
azután, hogy 5 -6 hétig legalább is mulatván körünkben, nem

itthon szüntelen mint a tyıık, hanem kirándulásokat te-
szünk. Programmot csináltam, hogy megnézzük.
I. Murány várát. 5. Valamellyik fördőt, Hajnácskőt

vagy Parádot
2. a Diósgyőri hámorokat, 6. A sziliczei barlangot, szinte

a vidéket. Tornában.
3. Tornát, ott a mi neveze- 7. Az ónodi várhoz is elrándulunk,

tes van. ott barátaim vannak. - stb
4. Az aggteleki barlangot. stb satb
Aztán annyi biztos és meghitt tanyát, t.i. magunkszőrű emberek
tanyáit, hol bennünket szivesen láttak volna, hol jól mulattunk
volna, azonban: én ha eljőnétek is egy lépést sem mehetnék veletek!

Nem rég adta tudtomra a szolgabiró: hogy mint notatus
internalva vagyok, az az utlevelet nem kapok sehova! Szerencse:
hogy Miskolczot megjártam, nem tudván még ezen határozatot,
mert most már oda sem mernék elmenni, mint mentem utlevél
nélkül. - Már most édes barátom! mi örömed lenne, ha az or-
száguton fognának el, s vinnének Kassára vagy Pestre mellő-
led? Ezért nem iszom én a te borodból ez idő szerént! - Mind-
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ezekért nem javalhatom nektek, - pedig bizony igen fáj -
hogy hozzánk jöjetek!

A szolgabiró javallatára, lejárt útlevelem odamelléklésé-
vel, folyamodtam Kassára, engedelemért; azt mondja a szolga-
biró, hogy remélhető a passus mégis, egy útra, mellyet elvégez-
vén, az inteıimalis utlevelet azonnal be kell adnom. Minden
egyes út miatt először Kassára folyamodj am? azután Putnokra
menjek a szolgabiróhoz? azután Rinıaszombatba a főnökhöz?
azután ismét személyesen vigyem be utlevelemet? Utamban
minden helységben hol léteznek, személyesem jelentsem be ma-
gamat a csendöröknek? Nem én! inkább örökre itthon veszek!
Folyamodtam mégis! és ha megnyerem: Nagy-Körösre iratom
az egy útat, legalább, én láthassˇalak titeket meg egy pár napra
ha máskép nem lehet.

Azonban ez is vékonyabb remény a pókhálónál, azért
szükséges lesz megirnod: nem mentek-e Szalontára; és ha menő-
kétek van, menjetek, mert az én menetelem a bizonytalannál is
bizonytalanabb; ha megkapnám is az egy utra az engedélyt:
lesz-e családom ollyan állapotban, hogy elhagyhassam? ha nőm
fördőbe megyen: nem leszek-e kénytelen a háznál maradni? Ehez
még az is járul: hogy káplánomat professornak választottak a
Rimaszombat-osgyáni egyesült protestáns iskolába, ha elfo-
gadja, nem kell-e véletlenül elfoglalni helyét, vagy nem vál-e
meg tőlem hamarébb, készülni, mint én segédet kerithetnék.
Szeremlei Károly ugyan jó fiú, addig csak itt lenne még, de
hát a többi akadály!

Látj átok édes barátim! hogyan elolvadt az a régen régen táp-
lálgatott remény, hogy ti hozzánk jöttök! de a két rosz közűl a
kisebbet kell választanunk. Vigasztalhatatlanok volnánk, ha el-
jövén, ide törekedvén, nyajas, kedélyes mulatás, elszórodás és
kirándulások helyett, csak nyomoruságainknak tennénk benne-
teket osztályosaivá; mondám ez nem lenne barátság, ez kimé-
letlenség lennél

Furcsa! ösmerünk benneteket, tudjuk: hogy megértetek
minket, még is ollyan kínos ez a tudósítás; szegény feleségem
szeme szinte könybe lábadt, hogy (a) levelem erre vonatkozó
részét neki felolvastam. De nem lehet másként! Talán
majd. . I de az ördög csináljon többé tervet!

Isten áldjon meg benneteket kicsinyestől nagyostól, öszin-
tén ohajtj uk kicsinyestöl nagyostól.

Hanva julius 5. I853. igaz barátod
Miska
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524.

ARANY_ToMPA MIHÁLYNAK

Nagy-Kőrös, július rr-én 1853,.

Kedves jó Miskám!
Ne gondold pedig, hogy én azért irok neked illy nagy

papírra, mintha tőled hasonlót kővetelnék: nyolczadrét hajtva
ez igen kicsiny, azért hajtom negyedrét. Egy folio volument is

5 szivesen elolvasok tőled: csak nehogy valamikép megresteld az-
tán a levélirást, vetélkedni akarván a sokatirásban velem.

Ördög panaszkodjék többet! Látom én, hogy e czudar
világ egy mákszemnyivel sem jobb azért. Várok a míg lehet,
fogadom tanácsodat.

10 A Lévai féle borból már csak 9 „hengerrel" van: félek,
mire eljösz az is elpárolog - kivált, ha . . . vide infra.

Az elöfizetést nem említem tehát; Farkas Máli dicsekszik,
hogy íve már megtelt; a mi itt kissé hallatlan. En nem mondtam,
hogy a magyar közönség ,,győzi": de hogy itt némellyek jobban

15 is győznék, az szent. Aztán meg nálunk az olvasás, a könyvtár,
nem ,,Bedürfniss", vagy, a kiknél az, ott annyi más Bedürfniss
van, hogy amannak háttérbe kell szorulnia. Ne úgy mondd,
hogy a magyar közönség nem győzi - nem győzi az a nehány
száz ember, a ki néha könyvet is vesz. Sok fecséreltetik el

20 egyébre: annak 4 -5-ös kamatja is nagyot lendítne az irodalmon.
Igaz más részről, hogy szapora faj az irodalom: belbecshez arány-
lag sokat, sokat írunk, s annak mind vevő kell.

Hát, ha én hozzám Bérczi, Pompéri stb. ívet küld, bete-
szem jó szándékkal s reménynyel a fiókba, ha valaki hozzám

25 jő, megmutatom, vagy megemlítem, vagy ott feledem; mikor
pedig a rossz irományok nagyon összegyülnek, tartok egy vandali
pusztítást és . . . tudod a többit. Furcsa nép is ez! Gyüjtsek,
fizessek, miért? Az őszön Jókainak, illetőleg Müllernek, gyüj-
tök a Török világra 3 = három példányt; a pénzt felküldöm, s

30 fizetek IO krt, jóban, küldi Müller az I-ső kötetet, fizetek I5 krt,
küldi a másodikat, fizetek 15 krt, várom a harmadikat s fizetek
I5 krt = summa 55 krt pengő pénzben; s ezért meg van az
az örömem, hogy a példányokat az illetőknek hazavihetem. Ez is a
gyűjtés kellemeihez tartozik.

35 A gólyáról pedig te ne irj hasonlításokat, tudod-e? Mert
már most én verlek meg, nem az isten. Hogy rózsák e pályán
neked most nem igen nyílnak, hogy ítészet nem méltányol érdemed
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szerint: ez igaz; de hidd el, sokszor améltánylásban sincs köszö-
net. A mit például Kertbeny- fillent, isten tudja kikről és mik-
ről: azt én tizedelem; a Gyulai ((1000) enthusiasmusa megszé-
gyenít, s tárt ajtót nyit a rágalomnak, mert úgy Goethé-ről le-
hetne beszélni, mint ő rólam, vagy tán arról se. Az efféle nekem
inkább fáj, mint jól esik. Talán egyet sem becsültem annyira
valamennyi dicséıiade között, mint a Csengeri czikkét az epos-
ról, a Delibábban, hol, miután az enyéimmel sokban megegyező
eszméket olvastam: végin ezt találom oda vetve: ez úton halad
nálunk Arany. Nem a dicsőség tetszett benne, de nagyon kielé-
gített, mint az utas jól érzi magát, ha ismeretlen helyen egy úton
megindulván, valaki bizonyossá teszi, hogy nem tévedt el. -
Azért, édes Miskám, for ever, a míg lehet. Ha egyszer majd a
múzsa nem adja, akkor úgy is meg kell szünni, de addig ne vonnlj
önérzetedbe. Elég erről ennyi, mért piritsalak el! a te önérzeted
enyém is (A kifejezés egy kissé absurdum, de elérted) - egész
világ daczára is!

Még csak e kellett! Jókai dohogni kezd, hogy mi ketten
megeszszük Tóth Kálmánt, Felszólit, hogy ne kıitikával rágal-
mazzuk, hanem, mi legnépszerűbb (!? !?? !) költők adjunk jobb
irányt (!? !) miiveinkkel . . . a rosz iránynak, ha t. i. van iro-
dalmunkban. Olvastad úgy hiszem. Marczi azt gondolja, hogy
mi meg akarunk pukkadni az irígységtől, hogy mi ketten va-
gyunk: A. B. C. Császár Ferecz, Szépirodalmi Lapok, tárczaírók
s minden. S teszszük ezt, mint a Hölgyfutár mondj a, azért, ( ! ! !)
mert „mint vedlett kappanok íıígyeljük a verebek (Császár
(mondta) nevezte volt őket így) vidám röpkedését.” Illy hang
uralkodik a lángeszeknél; sajnálatos, hogy már-már Jókai is
hozzájok siilyedt. Nem tudom, olvasod-e a Hölgyfutárt: én
láttam egy számát, mellyben Tóth K. nyilatkozik Császár ellen,
körűlbelül illy hangon: ,,Hallja Császár ! maga rosz poéta: hogy
mer engem, illy nagy férfiút, sértegetni? Beszélhet egyébiránt:
a közönség tudja kit, miért szeret, s a közönség nem maga nem
is A. B. C." A szavak nem épen ezek: a modor épen ez. Az is
szép volt Marczitól, hogy az első félévi registerében lapjának,
mintán Török Bálintomat (kéziratom szerint) így osztályozta
,,historiás ének", a Szász Károly Aquiléja czimű balladája után,
mind kettőnk gúnyára, ezt veti, perse önfejétől: énekes história.
Ertem. Köpeny alatt egy döfés: a publicum nem látja, de érzi
az, a kit illet.

Szeretnék nem irni többet. Ollyféle akadályra nem is gon-
doltam ! Valóban nyűgös állapot. Nem az bánt már, hogy nem
mehetek hozzád, jobban fáj az, hogy te nem jöhetsz ide. Nem
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vigasztallak locus commımisokkal: elég baj, édes barátom, elég
baj! Szegény komám asszony is szenved, fiad is beteg: sok
egyszerre. De bizzál, te kibirod ezt. Ohajtalak meglátni, de ıie
feledd, hogy a család iránti kötelesség az első. Jőj, de csak, ha
jöhetsz; mi nem megyünk sehova, míg csak el nem kell memıi
végkép. Hozzád menetelünkből pedig csak úgy lett volna va-
lami, ha ti épen, frisen, előbb idejőtök, (mint írtad volt) s aztán
felkísérünk. Így - lehetetlen. Nem szükség menteni magatokat:
ha hínátok se mennénk most. De szeretnénk a szomszédban
lakni, megosztani bajaitokat, segíteni a hol, s a rniben lehet.
- Sőt, ha útleveled megkapod is, érdemes-e minden faluban
úgy compromittálni magadat, a hogy irtad? - Hidd el, nem a
pohár bort sajnálom, mellyet nálam meginnál: de ha családodat
jó rendbe nem hagyhatod, s ha az út terhedre esik: ne jőj. Ha
azonban eljőhetsz: ismétlem, hogy mi itthon leszünk a szünna-
pok alatt. - Exameneimnek 21-kén vége.

Nőm már most egészen helyreállott. Fürdőbe nem ment,
nem lévén a nervus r. gerendarum, hanem az ép természet segi-
tett rajta. De ti, ha lehet, ne vegyétek a bajt könnyen; a fiút
valami jó dajkára bizni legtanácsosb. A fődajka pedig minden
esetre te lészsz. Olly ,,vedlett kappannak“ mint te, jól fog ez
állani.

No most már az isten áldjon meg benneteket; jövő soraid
legyenek vidámabb tartalmuak, azt kivánja

ölelő barátod
AJános

525.

LÉVAY JózsEF_ARANvNAK
Miskolcz, azaz hogy Szentpéter jul. I6. 853.

Kedves Jánosom !
Két álló hete, hogy magamat az isteni vakáczió kényelınei-

nek átadva, hol Miskolczon, hol Szentpéteren édesapámnál ütöm
a legyet lábam szárán. Kutyabajom volna, ha meg tudnám alli-
tani gondolatimat, lelkem hııllámzását, valamintségesen meg-
áll a juhszeme, midőn nem is pillantva bámul a nagy semmire.
De engemet hol egy, hol más, ha egyéb nem, az eltivornyázott
napok utófájdalma riogat föl olykor-olykor. Azt hittem én, hogy
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találok még egy zugot valahol, hová a mostani kórszellem érin-
téseí el nem hatnak. Es most elkomorodva kérdezem a bibliá-
val: hová menjek a te szined elől, és a te orczád elől hová fus-
sak? Ha a mennybe megyek, ott vagy ; ha a koporsóba vetem
ágyamat, ott is jelen vagy stb.

Sejtheted már e sentimentalis introductioból, hogy szívem
felé kezd közelíteni a méreg, melyet napjainkban a professori
díszes hivatal nyujt ily magamforma embernek. Ha csak lehet,
most az egyszer fére teszem Szokrates philosophiáját s meg-
mentem legalább a szívemet.

Mikulás ő nagysága bennünket is meglátogatott. En ismer-
tem ő n[agysá]gát, midőn még hozzám hasonló armer Tenfel
vala, csakhogy ő már akkor is inkább volt ördög, mint szegény,
és ez időből, bár nevetséges fakarddal hadonáztunk, furcsán
emlékezhetik én rám ő nagysága. Épen cenzurák alatt érkezett
hozzánk. Izzadtunk rettenetesképen hogy a kapanyeleket elsüt-
hessük. Természetes, ily körülmények közt, _ de különben sem
igen törhetett ki bennünket a lelkesedés a nagyságos vendég
ünnepélyes fogadtatására. Oh pedig mily keményített volt az a
pofa! Mily hódolat-sovár az a pillantás! Szóval egymás előtt
tökéletesen megbuktunk. Még a fátum is ugy akarta, hogy meg-
bukjunk. Tanácskozmányt hirdetett ő n[agysá]ga, melyben jóra
való fogas és nyakas kálomísták is jelentek meg. O n[agysá]ga
szónokolt. Elmondta miért jött, elmondta hogy neki és a kor-
mánynak ohaj tása, sőt akarata Miskolczon felgymnasiumot szer-
vezní s azt is elmondta, hogy az uralkodó még az 1790: 26. t.cz.
ben feltartá magának annak idejében a tanügyek rendezését s
most őfelsége nem tesz egyebet, mint e jogot gyakorolja. Nosza
rajta Oláh Geczi ! Nem kellett erre több egy buzgó jeles atyánk-
fiának, nekí vágott több tűzzel, mint eszélylyel s ugy kíforgatta ő
n[agysá]gát minden tudományából, hogy csak ugy nyelte az üres
kortyot. Ez maluın Omen volt ránk nézve. O nagysága végkép el-
szomorodott. Az eredmény az lett hogy tíz rendes és két pótló ta-
nárt kíállithatunk; ha megerősítnek jó, ha nem az is jó; mi töb-
bet nem tehetünk sem istennek, sem embernek. Megnézte aztán
termeínket, muzeumunkat, könyvtárıınkat, meghallgatta cen-
suráinkat és mindennel teljes megelégedést hazudtak ajkai. Kém-
lelődőtt inkább, mint őszintén vizsgált. Inkább a nehézségeket
kereste, mint azok elhárításának eszközeit. Két értelmüleg szólt
mindig, egészen ugy, mint az eddig hozzánk küldött rendeletek.
Sőt elég hitvány volt azt emlegetni, hogy mily meglepő ünne-
pélylyel fogadták őt Kőrösön; dal, vendégség, tisztelgés minden
házban, s dühös verseny a kőrösi és kecskeméti város-kocsis
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közt azon szerencséért, hogy ő nagyságát melyik szállitsa. - De
halld, mi történt velem, mert ez valóban, ,,mulatsághoz ha-
sonló.” Ő n[agysá]ga már jó eleve kérdé az igazgatót, vajjon
csakugyan én is tanár volnék-e itt, mert ő azt csak úgy hal-
lotta. (!?) Azután később mondá, hogy a föladás minden tan-
intézetből igen gyakori s oh fájdalmas (:óh tudom mily fájda-
lom:) sokszor magok a tanárok vádolják társaikat. E miatt pél-
daul Kőrösön is csak Szásznak és Jánosinak* felfüggesztésével
történhetik az iskola megerősítése stb. En pedig - mint már
én -" hadi törvényszékíitélet következtében ültem volna meg a
Neugebäudot s ez nagy baj." Bandi legyek, ha tudok arról
valamit, de ez jele annak, hogy ő n[agysá]ga keresi a vádakat.
S_ itt következik a legjava. Épen a poétákkal adtam censurát.
O n[agysá]ga is jelen volt.A fiuk ön müveíket mutatták be s
egy fattyu egészen mást csusztatott a többi közzé, mint a mit
nekem kevéssel az előtt mutatott - egy forradalmi hanga ver-
set. A hogy ő nagysága megszagolta, kíállittatta a fíut. Elmon-
datta vele hangosan. Akkor neki fordult és csinált komédiát,
mely olyat szólott, mint egy budai harang. Elsápadt és harso-
gott. Szidta a rebellis poétát, mint a bokrot, hogy „ez a leg-
egyenesebb út a börtönbe, hogy ezért 24 et vághatnak rá, hogy
az iskolát becsukhatják, az ártatlan professorokat (:t.í: enge-
met:) elcsaphatják, etcetera. Nagy lett a confusio minden oldal-
rol. Én pedig azt mondtam, hogy mosom a kezem az egésztől.
S valamint azelőtt nem, ugy azután sem szoltam többé ő n[agy-
sájgával. - Imé láthatod, hogy ha még mindezekhez „egy kis
forradalmi ínquísitíó járul, az ískolakapu előttem kitárúl !" De
ha kitárul is, nem tehetek árul, az is elkel végre ki elad és árul.

E hosszu szünidőben szándékoztam mindenfelé, most se-
hová sem megyek. Legfölebb itt a vidéken kószálok. Tompához
meg vissza. Hát te hol és mivel töltöd az időt octóberig? Toldi
alszik-e vagy ébren van? Csináld az ur áldjon meg; mert egy
tiedféle önálló munka többet érne mint száz polémia. S én való-
ban kétségbe estem költészetünk ujabb kegyetlenkedése fölött.
Sőt íszonyodva fordulok a közönség ízlése felé. Lapjaínk is nap-
ról napra hitványabbak. Émelygés beléjök nézni. Engem pedig
mindegyik fényes megelőzéssel honorál. Szilágyi Virgil 20 p. ftot
az ur istenhez utalványozott részemre; Jókaítól harapó fogóval
kellett kícsikarnom fél év mulva egynéhány garast; Pák, Berczi
és Gyulai még csak jó szóval sem fizettek; soha de soha egy be-

* Ugy ne értsd, mintha őket is tanárok vádolták volna el.
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tűt sem írtak nem az hogy fizettek volna s még csak azt sem
tették meg, hogy legalább sokáig éljenek. Ez különben rám
nézve sem nem ujság, sem nem csüggesztö valami, a mint nem
az sem, hogy költeményeim első kötetéből még eddig egy jó
fillért sem kaptam.

Beleuntam az írásba; te pedig beleunhattál az olvasásba.
Jó lesz abbahagyni. Különben e soroknál lehet neked unalma-
sabb és feketébb companistád is collegáid közt. E miatt sokszor
sajnállak, de te meg viszont sajnálhatsz engem. Mindenesetre
isten áldjon s oltalmazzon kedves háznépeddel együtt

btod
Józsi

U. í. Leveled, - vagy a mi kedvesebb volna önmagad - okvet-
len Miskolczon talál.

526.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt 18-ik Julius 1853.

Édes Arany bácsi !
Én vagyok-e én? Elek vagy nem élek? e kérdést kell ma-

gamhoz intézni, s hiszem Aranybácsínak is voltak némi két-
ségeí e felett. Mindenesetre, ha élek is, a restség szörnyű erős
és hosszú paroxízmusán mentem keresztül. De már ennek is vége
van, mint az Eldorádoí kása hegynek, s most kárpótlásí előlege-
zésben oly fontos levelet küldök milyet még soha sem küldék.
Firkáltam t. i. én ezólta többeket, különösen a balladákban kí-
vántam próbálkozní, melyre Bürgernek megismerése is indított.
Ki sem mondhatom menyíre megszerettem e költőt, sebes lej-
tése és férfíasságáért. Balladáiban valóban elsőnek tartom a
nekem ismeretes írók között.

Irj on édes Aranybácsi kérem minél elébb; már most bizo-
nyosan tudja hol vagyunk.

Isten áldja meg!
szerető tanítványa

Tisza Domokos
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Románcokl

Kopp!

Szerettem asszá ó bort.
- Kelyhemből kifogyott!

Szerettem ifju lánykát.
- Es csalfán elhagyott!

Most azoknak hijjában . . .
- Ifjú vinkót iszom

S egy asszá vén kisasszony
Mellett ábrándozom !

Ez fogyna-hagyna el ! De
Kelyhem megint dagad*

S az átkozott kisasszony
Borzasztón hű marad !

Ebrománcä

A finom szőke vizslát
Szerette szor[ !]nyı`ileg

Egy kuvasz, borzos barna**
- S viszont szerettetett.

Családviszony e fıiggyel
Ellenkezésben állt,

S szerelmi búvában a
Két eb, agyonzabált. . .***

* [Arany javítása:]
Csak fogyna .

hagyna el már I
De a kehely dagad:

"'* [Arany javitásaz]
Egy borzos barna kuvasz
Egy komondoı

*** [Arany megjegyzésez]
1)/[it ér ? ez .

1"* AJ. kritikáját e versekről ld. 276. l.



Lyra

Tiinődésa

Mely előttem
Fekszik, ez a lap

Mint e kis lyán
Tiszta, hallgatag:

Az egyikre
Verset kéne írnom
A másikat
Szerelemre bírnom.

Már csak egyik*
Oly igen nehéz !

Es rám a sors
Még kettőt tetéz ! !

_ Tudom már hogy
Kelljen tenni nékem

Szerelemből
Lesz a költeményem.

Hozzá írok . . .
S így tán meglehet

A vers kész lesz .
A lyán megszeret !

Balladák
Anya és fiú!!

- „Félek szétlengő hajzatodtól
Vértelt szemed vadúl forog;

Ne fuss fiam, kedves fiam jer,
Keblemre jer, anyád vagyok !

A tigris kölyke a vadonban
Szelíden anyjához simúl,

S Fiam, tőlem, mint nyári felleg,
Naptól, _ borongva elvonul."

* [Arany javitásaizj _
Márcsak egy ıs
Már egyik is _ egy is

3*' AJ. kritikáját e versekről ld. 276. l.
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„A tigris anyja jó anya
Fiát egészen öli meg,

Te külvázam épen hagyád,
Csupán szivem kellett neked."

,,Vigasztalódj óh jó fiam már,
Arákat kaphatsz szebbeket,

Illőbet, nyájasb- és dusabbat
Az egy helyett, biz ezeret.

Ajkat, ajkért, szemet szeméért
Termetet termetért . .

Keblem legyen bánatod sírja,
Mely néked szebb jövőt igér."

,,Halgass anyám, nincs vígaszom
Kegyetlen nő ! megölted őt!

Búmnak ha nyughelyet kívánsz
Egyet adhatsz, a temetőt."

A patyolat bőrű Dorséts

Volt egyszer egy úrhölgy, oly gazdag, oly szép
A táj legszebb vára volt lakja,

Mellette a patyolatbőrü Dorsét
Férjűl, a táj legszebb lovagja.

Volt egyszer egy Jankó, egy barna cigány
A legroszabb kunyhó volt lakja.

De mint egy ébenből faragott bálvány,
Oly ép és oly bájos alakja.

Jankó az urhölgynek lovásza leve,
S meglátta az őtet a várban,

Urhölgyben iránta tiltott láng kele
S úrhölgy iránt barna lovászban.

Harc lesz és hős Dorsét _]'ankót akará
Magával vinni a harcba,

De szép neje kérte, bonılva reá,
Jˇankót a várba megtartsa.

AJ. kritikáját e versről ld. 276. l.



Fenn bömböl az ágyu a messzi csatán
Várkertben a fülmile szólal

Titokban egy fekete zord éjszakán
Úrnő mulat barna fiúval.

(Reggel jön a patyolatbőrű Dorsét)
Ébenre mint hajlana szőke fagyal

Úgy úmő a barna cigányra,
És átfolyja őtet tejkarjaival

Kéj szomjuhozva, kivánva

Reggel jön a patyolatbőrü Dorsét
Sebekkel babérral rakodtan.

Hol van neje a ki oly gazdag, oly szép,
Hol van neje! kérdi legottan.

„Míg bömbölt az ágyu a messzi csatán
Várkertben a fülmile szólalt

Elszökött nőd egy titkos zord éjszakán
Elszökött a bama fiúval."

,,Hát ő a szép patyolatbőrü Dorsét
Mellől egy füsti cigánnyal

Elszököttl Ő nőm! ki oly gazdag, oly szép
Mit tegyek é szörnyü hiánnyal"?

,,Fe1 rajta !" Arany pej jó ménje robog
Fel, rajta! utána! veszetten

Tövig beütve az acél tarajok
Kantárok szélnek eredten.

Mintha egy lelket ragad szörnyü sátán
S arkangyal elvenni kívánja

Fehér úrhölggyel fut barna cigány
S fénypáncélban Dorsét utána.

Sokáig futhattak, míg végre a pej
Elérte a futva futókat,

Ki volt üritve a szerelmi kehely
Ily nagy bűnt le halállal róttak.

Finis.
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527.

ARANY-ERcsEY sÁNDo-R'NAK
Nagy-Kőrös, julius 21. 1853.

Kedves öcsém Sándor!
Épen ma telik száz esztendeje, hogy közelebbi leveledet

kaptam: illik tehát arra válaszolnom._ 'Nehogy pedig saját
ügyemben kcmyagnak láttassam lenni, először is önzésen, respec-
tive a szénán kezdem. A kóróséni [így] füvet, ha napszámost
kapni nem lehet, add ki, fiam, felébe; kivéve azon esetet, ha az
árvíz, szokása szerint, tönkre tette, mert akkor soha se költs rá.
Tréfán kívül, nem remélem ugyan, hogy valami megmaradt
legyen belőle: mind azáltal értesíts mi történt vele. Azt én tud-
tam, hogy 'innen hiába rendelkezem, hogyan kaszáltasd, mert
az idő a gazda, s a körülmény határoz.

Nem tudom, írtam-e már, hogy a leíıt verseketmegkaptam.
Sok köszönettel tartozom másolásukért: megszolgálom, ha isten
éltet.

Vizsgálataink most folynak, az enyém tegnap már be is
végződött, tehát e levelet a szünnapok első reggelének köszön-
heted. Iskolánk erősen reméli a nyilvánosságot, ezután már I2-en
leszünk. Szilágyi Sándor és Losonczy László Kecskemétről, lesz-
nek új társaink.

Tehát a szünnapok kezdődnek; nıindazáltal nem megyünk
Szalontára. Egy az, hogy pénz nem igen van, más az, hogy
nem úgy van már mint volt rég.

Tompához is el akartunk rándúlni: abból se lesz semmi.
Annyi csapással verte meg szegényt a mennyei s földi gondvise-
lés, hogy valóban kiméletlenség lenne tőlünk, a nyakára menni.

Tehát itt maradok. Szeretném, ha a vacatiónak több
sükerét látnám, mint a tavalyinak, a midőn egy betűt sem dol-
goztam. Majd meglássuk.

Juli hosszas betegségéből valahára felépült. Fürdőre kel-
lett volna mennie, csak Budára, a mi innen nem lett volna drága,
hanem olcsó fürdőhöz sem volt pénz, így elrnaradt. A jó termé-
szet kipótolta a fürdő hiányát, s megint. olly egészséges kezd
lenni, mint a makk. A gyerkőczök is jól vannak, Laczi most
ősszel a gymnásiumba kerűl, ha a két hónapi vacatióban meg
nem öli - az unalom.

S látod, látod. Hiába nem irtam vagy 4 hónap óta, ez idő
alatt sem történt semmi ollyan körülöttünk, a minek tudása
benneteket érdekelne: az ittenieket ti nem ismeıitek, s ha csa-
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ládom kicsiny körét kimerítettem, nincs miről írjak. Károlyiról
legfeljebbz a felesége most megy Szeghalomra, - de Szalontára
nem ; reátok nézve ők is idegenek már. Apró Károlyi eddigelé
existál No. 4. A legnagyobbik Pista, az pedig nem sokkal na-
gyobb, mint Szalontán volt. .

Lévai Józsi pedig olly derék fattyu, hogy kapja s Mis-
kólczról, hol ő professor, küld nekem egy ládában 20 czilinder
igen jó bort, a mi circiter van egy kis cseber. Szinte szeretném
.veled -- megkóstoltatni, mert annyit mondhatok, hogy az ér-
melléki sem igen tesz túl rajta. Tompát vártam rá, de abból sem-
mi sem lesz, mert ő nem kap passust sehova. Miskolcz ide majd
annyira van, mint Szalonta, hanem a szállítás könnyebb, részint
gőzhajón, részint vasúton.

A „Nemzeti Könyvtár” még mindig a nyakamon van.
Tudd meg Mezeitól s írd meg nekem, megkapták-e már a sarka-
diak? Mert akkor nincs más mód, vissza kell küldenem. Garay
Szent Lászlój ának II. kötete is itt van, - ez valódi bosszúság.

Jámbornét csókolom: tudasd vele hogylétünket, vala-
mellyik nap neki is irok már. Janit szinte köszöntöm ölelem, s a
rokonságot mind. Köszöntjük az ismerősöket s barátokat: Ke-
nyereséket, Rozványékat etcet. Titeket pedig, és az öregeket s
Málit is ezerszer csókolunk!

Szerető bátyád
Arany _]`ános

Légy te jobb válaszíró, mint én. Juli a szeme miatt nem ír, melly
még mindig gyenge.

[Címzés :]
Ercsey Sándor ügyvéd
urnak.
Orosháza felé . Szalontán

528.

HECKENAST GUSZTÁV-ARANYNAK
[Elveszett]

[Pest, 1853. július 23. előtt]

fKérdezi, hajlandó lenne-e a Kisfaludy Társaság által kiadott Toldi
új ki . z . . .-kozöã tãiesãl1f:1éÍäa]egyezségre lépm ugy, hogy a két kıadás egyiket a nép
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529.

szÁ sz KÁRoLY_ARANvNAK

K. n. [Pest, 1853. július 23.]

Kedves Jankóm. !
Heckenastot veséig akarván vizsgálni, azt mondtam neki

hogy te hajlandó vagy ugyan Toldi első részét a kettős kiadásra
átadni, de semmit sem mondtál a honoiıarium iránt és én nem is
sejtem csak mintegy is mit akarsz. O első szóra 500 pengőt
mondott. Ebből látszik hogy lehet vele beszélni. O ugyan egy-
szer kimondott szavánál felyebb nem sokkal szokott menni de
azt hiszem még is szivesen fog 600 ftot adni. Dederunt magnum
aldomás (in futuro).

Feltétele csak az hogy három évig ne legyen jogod az első
részt a netalán elkészülendö többivel együtt is kiadni.

Hetfön vagy kedden jőj fel vagy ha restelsz, engem leveled
által (Osz utcza 6 k szám) hatalmazz fel a szerződés megirására;
jobb ha magad jössz.

Nődnek tiszteletem. Gyermekeidet ölelem, teged pedig
várlak.

Sz.
NB én szerdán megyek haza. Heckenast Csütörtökön megy

el hazul.

530.

ERCSEY SÁNDOR-ARANYNAK

N. Szalonta, julius 28. 1853.

Kedves bátyám !
Már iszonyú módon kezdék subsummálni hosszas hallga-

tásuk miatt, midőn e hónap 2Ién kelt sorait kaptam. Azon
mélységes hallgatást, mellybena közelebbi hónapok folytában,{va-
lamint a levelezésben, úgy az irodalom terén bátyám excellált,
nem tudám mire vélni. - Most tehát, midőn az asztal-mozgatás
legvirágzóbb kora óta, első levelét veszem, sietek arra válaszolni.

A kóróséri kaszálót vagyis annak egy részét, miután tet-
szett az istennek róla a bőséges esők levét fölszáritani, a köze-
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lebb mult héten levágatók, more patıio felében. És ezen részen
lett összesen 4. kis boglya széna. Ez, a dolog természete szerint,
4 felé megy, s ebből bátyámék illetőségöket a magaméval együtt
(zmert notabenundum Károllyal ketten kaszáltattuk :) el fogom
adni, és a tavalyi terınésnek árával együtt, mellyet a közelebb
mult hetekben szinte eladtam, azonnal el fogom küldeni. Ezen
szénáknak ugyan, kivált ha asarju-kaszálásra jó idő nem lesz, a
télen valószínüleg jó ára lett volna; de a tavaly termett két
boglyát is, melly a Kisek tanyájára volt berakva, a világ jószága
összepocsékolta már eddig is, s igy jónak láttam azon, a maga-
méval együtt, tul adni. Igy a széna.

A fáskert meg van a maga valóságában, gyümölcs az igaz
semmi sincs, hanem a szőlő, ha megérhetik, már az idén terem
vagy 12. fürtöt. Azonban megszomorodott szívvel tudatom,
hogy az idén, a legszebb és mint mondják legjobb cseresznye fa,
a már rajta félig megnőtt cseresznyékkel együtt kiszáradt. Hogy
mi lehetett az oka, azt a szaktudósok megmagyarázni, a mel-
lette tartott consilium után, nem tudták.

A házban a gyógyszerész benne lakik már, de még eddig
rajta semmit nem reparáltatott. Majd meglássuk mit akar.

A mi minket illet; csak megvagyunk valahogy, s ha nem
is olly kényelmesen, mint mig kettecskén lakozánk, de azért
igen szivesen láttuk volna bátyámékat a vacationalis időkre,
és a ház egyik szegletében tudánk vala egy kis helyet adni,
mert hiszen sok jó ember megfér egy kis helyen.

Ujságaink között legelső helyen áll az: hogy Lovasi Ferenc,
végrevalahára, nagy úri pompával fölkészitett, és bebutorozott
házába, épen ma két hete, az ő kedves élete párját Baranovics
Rózát haza hozta. Az igaz hogy ő is sok bolondot tett már egy-
szer-máskor, de még illyen szamár lépést aligha tett. Requiescat
ın pace.
_ Nagy megütközéssel vettem és lelkemből sajnáltam a ,,Szép-
ırodalmi lapok" megszűnését. Ebből meıitett az ember, e nyo-
morult viszonyok között, egy parányi lelki élvezetet, és most
ennek is quitt. Most már nem járatunk semmi lapot, mert a
Délibáb, ha most is úgy forgatja magát mint a mult félévben,
csak culipendiumnak való.

Midőn e sorok irásához fogtam, annyi sok mindenféle for-
gott agyamban, és most elmondhatná Rozvány Bandi: „Uram
öcsém, ne rágja már azt a pennát" - Nem akar pennámba jőni
s_emını. Azért soraimat, annak megemlitése mellett, hogy atyánk-
fıaı és jóbarátaink, kiknek a N. Kőrösről küldött köszöntéseket
atadtam már, vagy át fogom adni, - mindnyájan viruló egész-
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ségben vannak: - Soraimat ezennel bezárom ; s a többit majd
egy közelebb küldendő levelem számára ferınhagyom.

Ólelve és csókolva mindnyájokat, vagyunk és vagyok

Szerető öccse
Ercsey Sándor

U. i. Mezey azt mondja: hogy a sarkadiak által tett elöfizetést a
„nemzeti könyvtár"-ra, Emichtól visszakapta. Annál fogva,
bátyám, a hozzá küldött példányokat, Emichhez visszaküldheti.
Ugyancsak Mezey mondja: hogy a „Szent László" Ilik kötetét
legjobb lészen bepacquolva, s neki cimezve Szalontára olly mó-
don elküldeni, hogy azt Pestre, a Tisza quartélyán leteszi bá-
tyám. Onnan majd elhozzák

Sándor

531.

MADASS GYÖRGY_ARANYNAK

Szalonta jučius 28'=ä~fl 1853.
Kedves Komám!
Jól emlékezhetik reá, hogy az 184311* év előtt, az én régi

apai kistelkecskémre a Torony mellett egy kis szűk sikátoron
kellett bejárni. Én az I843fl< év Aprilis havába, az Előljáróság-
hoz, vagy is a község gyüléséhez az iránt folyamodtam vólt
hogy engedné meg, hogy kapumat a sikátor végibe ki tehessem.
Folyamodásomnak a lett a sikere hogy a közgyűlés kapum-
nak ki tételét meg engedte, a végzést Borbély Pál akkori első
jegyző folyamodványom hátára feljegyezvén azt nékem ki is
adta és nállam ma is meg van; De némely rossz akaróim a Bor-
bély Pál irását, ~ az engedély bizonyitására elegendőnek nem
tartván, -- én az engedély erösbitésére - Kenéz Ferencz figyel-
meztetéséből azt hoztam fel, hogy az engedély valóságáról Ko-
mám legtöbbet tudhat ; Mert midőn nékem az engedély meg-
adatott, Komám azonnal pennát vévén kezébe az engedély
ellen több szalontai tolvajok nevébe tréfás írást készített. --
ezen óvás tétel Kenéz Ferencnél eredetibe most is meg van -
Elleneim Fónyad László és Nagy Sándor, Mezey jegyzővel egye-
tembe azt nyilatkoztatták ki, hogy ha még is a folyamodvány
hátára az engedélyező végzést komám irta vólna hitelt adnának
néki - de a Borbély Pál írása őket nem elégiti ki.
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Azért is hogy dühös elleneim szájukat be dughassam ba-
-rátságosan fel kérem komámat az iránt, hogy az érintett ügy-
ben legyen szives nékem, vagy két sornyi bizonyítványt küldem
an-61, __h0gy, -mint az 184311! évbe vólt jegyző, „emlékezik arra
hogy én kapumat a sikátor végibe az Előljáróság engedelmével
tetettem, - motivumul emlitse meg benne komám azt is, hogy
erre onnan emlékezik, -l mert az engedély meg adásakor komám
a sikátor be záratása ellen több szalontai tolvajok nevébe tréfás
óvást tett, hivatkozhatik arra is, hogy azon óvás tétel Kenéz
Ferencznél eredetibe most is meg van.

Ugy hiszem kedves Komám igasságos kérelmemet nem
fogja meg tagadni; - minek is telyesitésére ujolag fel kérem
Komámat. - Tanuskodása ugyis kölcsönösen fog esni, - mert
hiszen emlékezhetik reá hogy ily véletlen ügybe - én is tanus-
kodtam má egykor Komám felkérésére, az Ercsei kaszálló dol-
gában - becses válaszát elvárván, - Komámat kedves nejét, s
családját tisztelvén - maradtam Kedves Komám

igaz barátja
Madass György

532.

TOMPA M1HÁLv_ARANvNAK
(Hanva, 1853. augusztus I.)

Kedves Jánoskám !
Régen készülök irni, de nem tudtam kíbontakozní a baj-

ból, s ennyire maradt a felelet. A káplánom is elhagyott, s igy
egyedül húzom az igát, melly nyugodt kedéllyel nem lenne
olly nagy tereh, de gyakran azt sem tudom mit beszélek, másutt
jár az eszem; elfut aztán a méreg, midőn kijővén a templombol
az extempore mondott gizgazra ezt a megjegyzést hallom: fel-
séges kidolgozott munka volt ; persze mikor három nap töröm
marom magam egy predikátzio után, akkor könnyen azt mond-
hatják: most nem készült a pap! Gondolhatod édes Jánosom,
hogy midőn így fecsegek: egy kicsit enyhültek baj aínk. Ugy va-
gyon! Tanácsod szerint dajkát változtattunk, ámbár nem a. tied
egészen a dicsőség (mint az asztalmozgásnál a szem hatalma)
mert arról már mi is gondolkodtunk, az előtt is. Tehát dajkát
változtattunk, s a gyermek nyugodtabb lévén: anyja szomba-
ton, (ma első august van) Hajnácskőbe megyen, s ott lesz mig
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a lába le nem lohad. Hej! biz igaz a! ti kellénetek nekünk a
szomszédba, te most hozzám jönnél, az asszonyok és gyermekek
elmennének Hajnácskőbe, aztán vagy kétszer meglátogatnók
őket! A nervus r. ger. nálam is szüken van. A praenıuneratióból
vártam, s ezt szántam utravalónak, de az vakot vetett. Meg-
érdemli, hogy nehány szót írjak róla.

Fr[iebeisz]nak kináltarn egyszer hogy adja el kéziratomat ;
ő azt felelte: nem adják meg az árát, hanem praenumeraltas-
sunk! Rá-alltam.

Később azt irja: nem jó volna-e elhalasztani őszig a dol-
got (mikor már meginditottuk a praenumeraltatást) vagy két
füzetben adni ki ; vagy egynehányat kihagyni (! ! !), mert igy
olcsó lesz annyi pénzért! Nem álltam rá.

Azután azt irja: hogy ne búsuljak, jol van minden, van
már nála 150 praenumeráns és hiszi hogy több is lesz. -

A Délibábot persze hogy olvastam. Láttam az énekes his-
toriákat, láttam aTóth Kálmán melletti apostolkodást, és kezd-
tem Marczit nem érteni; de ugy látszik hogy már most érteni
kezdem; azóta ismét volt szó a tótok hatalomra 'vergődésérői tul-
sulyárál, az attóli megrettenésről tompa fegyverrői, aranyunk nem
létéről s más effélékről. Én Jókayval ott vagyok, hogy igazán
nem tudom: barátnak kell-e őt tartannnk vagy ellenségnek .P ez
utóbbi bolondság ugyan merőben szójáték, de mindenkori maga-
viselete irányunkban mégis megfoghatatlan. Én irok, nekem
-írnom kell neki, mert adása vagyok; aztán nincs is több lapom
jelenleg. De mi a fene is az a registerbe tett Witz mind kettötök-
re? hisz tán érdekében van megtartani benneteket lapjának?
nem értem ! vagy a Tótokkal akarja megtölteni. Jol teszi. eredeti
fiúk ezek ! Nem rég irtad Rozgonyinét, már utánad mász Bánffy-
néval; mert ez, ollyan akar lenni.

Szemere Miklós is erősen fente a fogát, hogy ha ti itt lesz-
tek ö is eljön ; igy ennek is vége mostanra.

Hát szegény Károly mit csinál? százszor akartam már
gondolkodni egy pár sor versen az emlékkőre; nem lehet, nem
megyen, csak várjunk. Csokolom őt.

A kedves komámasszony jobbanlétének szivünkből. örü-
lünk; vigye manó a fördőt, hol az ép természet segit. -

No de végit szakasztom levelemnek, ne hogy versenyt
gondolj; te egy lappal többet írtál, ezzel adósod maradok. ÉS
maradunk egymásnak folytonosan adósok szeretettel, hűséggel
és barátsággal! Csókolunk lelkünkből beımeteket! Válaszolj!

Btod Miska
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533.

ARANY--TISZA DOMOKOSNAK

[Nagy-Körös, 1853. augusztus 2.]

Kedves Domokos !
Három levele fekszik előttem, s gondolom nincs is több

válasz nélkül. Egy kissé megvárakoztattam, mert holmi exa-
menekkel bajoskodtunk, de nem is tudtam eleinte, ha Pestre
vagy Gesztre intézzem-e a levelet. Gáspárék azóta ott lesznek,
így szünnapok vannak Geszten s lakodalom hegyen-völgyön.
Én szünnapjaimat itthon fogom élvezni, s nyelem a homokot,
mellytől szürke a lég. Toldit csakugyan eladtam, de nem Gere-
bennek, hanem Heckenastnak külön kiadásra, így nem sokára
második kiadásban fog ő kigyelme megjelenni. Ezért a mult
napokban megfordultam Pesten, találkoztam Feketeékkel, ők
is mennének Erdélybe, ha passus volna.

Egyéb historiai jelentőségű esemény nem történt; most
tehát mehetünk a versekre, következendő renddel:

A Honvágy.1 Megfelel címének. A vágy növekedése szé-
pen van hasonlítva a folyó dagadásához, a mint célját inkább
megközelíti. Egészben is jó vers, csak a hangzatosságra kellett
volna néhol nagyobb gond.

Az angol forditmányokfi ugy hiszem, jók, bár competens
bírájok nem lehetek. Ugyan azon hangokat ismerem ugyan
fel bennök, miket az angol népszerű költészetben: az a „My
own darling, sweet love, gentle dove" stb. mind angol: de ugy
hiszem mégis, hogy csak angol fül érezné meg teljesen, ha
jók-e. Szász is olvasta és, velem együtt, jónak találta őket.

A szirt bosszújafi* fonna tekintetében jó, bár némileg a
Bajza modorra emlékeztet; hanem magával a boszú eszméjével
nem tudok kibékülni. A bére leomlás nem olly mindennapi
dolog, mint egy kövi rózsa, vagy ennek leszakítása; meglehet
személyes ellenszenv bennem: de én megvallom hogy nem sze-
retem az illyen óriás költészetet, midőn a bére megharagszik és
csodát tesz holmi csekélységért, a mi naponkint megtörtén-
hetik vele. Szerintem az effélék, (midőn t.i. élettelen lények
vıszik a cselekvő szerepet) csak akkor helyesek, ha vagy I/
Iıépmondán alapulnak, vagy 2/ allegoriai jelentésök van. Itt,
és sok virág-, bére- stb.- regénél egyik eset sem fordúl elé ; mert

"° Ld. e kötetbeıı 246-247., 248-249. l.
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példa[!]u1, ha ez allegoria, mi belőle a tanulság? Az-e hogy
nem kell a kövi rózsát leszalátni? Goethe szerint: fessük mi az
embert: a természet csak háttér legyen; mert embert csak em-
ber érdekel leginkább: nem az élettelen, bár megszemélyesített
valók. Különben, mint mondám, a vers csinos, (mint) az alap-
eszmét kivéve semmi hibát nem találok benne.

Kopp .4 Ifjú leány, ó bor: új bor, vén leány: ez az ellentét. Az
asszu bor, az asszú kisasszony: szójáték is. Mehet. A bezárás leg-
jobb: de az „Egy fogyna - hagyna el !" a rövidség miatt nehe-
zen fejezi ki magát. „Csak az fogyna -- csak ez hagyna el már"
ennyit kellene a versbe préselni, hogy jó legyen.

Ebrománef ebrománc. Nem ér semmit.
Tiinődés. Ugyes gondolat.Akivitel is jó. "Már csak egyik

olly igen nehéz" = Már csak egy is = Egyik is már =Tudom
már, hogy =Már tudom, mit =

Anya és _fiú.°A1_:árgy nem tetszik. A francia rém iskolához
szít - vagy hiszen még Borgia Lukrécia is anya volt . . . Arákat
szebbeket, illőbbet, nyájasbat, dúsabbat. - Ajkat ajkért ez csere ,`
ajk helyett: ez kipótolás bármi uton. ,,Keblem legyen bánatod
sírja, melly neked szebb jövőt igér" puff! Mint vers, az esz-
mét leszámitva, sem sokat ér.

A patyolat bőrii DOrset.7 Miért épen patyolat, miért épen
bó'ri'i, miért épen Dorset P Fordítás, vagy eredeti? No, én
nem bánom, akármellyík: a ballada jó, erős, férfias vonások-
kal van festve: de a cigánynak aestheticusabb név nem ártana.
A verselésben dactylicus lengést vélek észrevenni, de csak vélek,
mert pogányul pongyola. Erről szólok először is. A német és
angol, ha dactylust ír, megtartja saját mértékét a milyenre
nyelve képes. Az accentualt szótag mindig hosszú, a többi közö-
nyös, vagy rövid. A magyar szinte köteles volna saját hang-
mértana szabályait követni, a mint ez megvan állapítva. Azon-
ban ez a rímes-dactylusban nehéz: tehát vesznek némi szabad-
ságot, azaz néhol, elvétve, a rövid helyett hosszút is használnak.
De minő hosszút? Ki nyelvünket vizsgálja, észre fogja venni,
hogy a accentuált szótag hosszabb, mint a nem accentuált, úgy
hogy több féle categoriát, a hosszuságnak többféle mértékét
lehet megkülönböztetni. I. állt: kétszeresen hosszu, mert accen-
tus és positio van. 2. ér, simplán hosszú, mert csak accentus van:
e kettőt soha sem szabad rövidnek venni. 3. Hall, ez is hosszú,
positio által, de valamivel még is rövidebb, mint az előbbiek.
Szabály szerűen ezt sem szabad ugyan rövidnek venni: de van-

"" Ld. e kötetben 264-267. l.
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nak esetek, a nehezebb versformákban, hogy elcsúsznak gyéren,
rövid helyett. Itt a mássalhangzó betűk minősége határoz: ha
két néma betű (p.k.t.b.g.d.) jön össze, az nem lehet rövid. péld.:
sapka. Két ugyanazon betű szinte mindég hosszú péld: toll, több.
Ha elől folyó betű (l.m.n.r) utána néma jő ez is hosszu: péld.:
halk, erd, verd. Ha elébb van a néma, aztán a folyó : ekkor rövid
helyen, szorultságból elmegy pl. síma tükrén. Szinte így lehet
néha az l, m, n betűket is, németesen_elnyelni pl.

Vãd | mõg nëm ü|völti neriı | szálljă măldár. Vörösm.
Hol szíve a | szótlan keservre he|vül. Verseghy.

4/-ik eset, midőn a szótag abszolute rövid.
Különben, mondom, a ballada jó; a filsti cigányt szeb-

ben is ki lehetne tenni.
No de elég most ennyi, gondolom, hogy eddig lelkéből

megúnta. Ha megúnta, kezdje elől, s adjon nekem minél több
alkalmat az aggatódzásra. - Udvözletemet az egész családnak!
a grófné kezét csókolom, Kovácsbácsit, meg Szalontát köszön-
töm, magát édes Domokos ölelem - Qnid íblnrazl mondaná
Anonymus, maradok

szerető barátja
Arany János

Nagy-Kőrös aug. 2. 853.

[Cımzés :]
Tisza Domokosnak szeretettel.
Orosháza.

Nagy-Szalonta.
Geszt

534.

HECKENAST GUSZTÁV-ARANYNAK

Pest, am 2. August 1853.
Verehrtester Herr Professor!

_ Ich bedaure Ihnen die Mittheilung machen zu müBen, dafi
sich in bezug auf die Herausgabe Ihres Toldy mir Anstand
erhoben hat. - Nachdem die Nachricht vor der neuen Ausgabe
ın die Zeitungen überging, erhielt ich gestern eine Protestation
von Seite des Herrn Eggenberger, welche ich hier beilege. Ich
nahm hierauf mit F. Eggenberger Rücksprache und erfahre von
llflm, dalã noch circa 150 Exempl vorräthig seyn dürften, daB
er übrigens zu einem billigen Untereinkommen geneigt sey.
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Unter den obwaltenden Umständen muJ3 ich unsem Ver-
trag nur vor der Hand als fixirt betrachten und Sie ersuchen
vorher die Sache mit Herrn Eggenberger ins Reine zu bringen,
damit ich ungehindert mein Verlagsrecht ausüben könne. Es
stehen meiner Meynung nach hier nur 2 Wege offen: entweder
Sie entschádigen Herrn Eggenberger für die Ansprüche, die er
als Eigenthümer Ihres Werkes in der jetzigen Auflage gerechter
Weise erheben kann, oder wir Warten bis Sie mit dem 2*" Theile
fertig sind wo dann beyde Theile als ein completes Werk in
einem Band vereinigt herausgegeben werden können.

Ich bitte nun EWohlgeborenen die Sache nach Ihrem be-
sten Erme13en zu ordnen. Sobald das in einer oder anderer Weise
geschehen seyn wird. werde ich nicht unterlassen meinen Ver-
pflichtungen Genüge zu leisten oder in anderem Falle, eine neue
Vereinbarung in bezug auf das ganze noch zu vollendende Ge-
dicht zu treffen.

Mit dem Ausdrucke aufrichtiger Hochachtung
EuWohlgeborenen

ergebenster
G. Heckenast

535.

ARANY--TOLDY FERENCNEK

[Nagy-Kőrős, 1853. augusztus 4.]

Tekintetes Ur!
Hat éve elmult már, hogy Toldi czimű népies beszélyem a

Kisfaludy-társaság által koszorúzott pályaművek közt meg-
jelent. A napokban felhívást kaptam Heckenast könyvárus ur
részéről, nem lennék-e hajlandó egy új - s a nép közt jobban
elterjesztendő kiadás iránt vele egyességre lépni. Természete-
sen örömmel vettem az ajánlatot, mind a magam, mind a köz
érdekében; s miután a Kisfaludy-társaság alapszabályai közt
mit sem találék, a mi e lépést akadályozhatná: a szerződést
Heckenast urral meg is kötöttem. Most azonban kapom az em-
lített könyvárus levelét, s mellékelve Eggenberger ur protesta-
tióját, miszerint e könyvet kiadni jogom nincs, mert nála még
valami I50 példány eladatlan. Isten mentsen, hogy a különben
is tönkrejutott társaságnak kárt igyekezzem okozni: de szeret-
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ıs nem tudni, ha vajjon írói jogom a kérdéses mühöz örökre ele-
nyészett-e, vagy csak bizonyos, - és mennyi - időre? Mint-
hegy, a mint érintém, az alapszabályokban semmi nem foglal-
tatik, egyéb, csak „hogya koszorúzott és dicséretes művek meg-
jelenését a társaság eszközli s azokból a szerzők húsz példányt

20 nyernek." E tárgybani felvilágosítás végett bátorkodtam a Te-
kintetes Urhoz, mint ama társaság Igazgatójához fordulni, kö-
vetkező kérdésekkel:

r.) Mennyi időre terjed ki a Kisfaludy-társaság tulajdo-
nosi joga az általa jutalmazott művekre; s ennek folytán

25 2.) Mennyi időre adta és adhatta át Eggenbergernek Toldit?
3.) Specialis kötelezvény szerint történt-e az eladás? Szó-

val mennyiben van joga Eggenbergernek az új kiadás ellen, hat
év után, tiltakozni?

Ki becses válaszát a Tekintetes Urnak minél elébb elvárva,
30 kérdéseimért pedig bocsánatot kérve, teljes tisztelettel marad-

tam
A Tekintetes Urnak
Nagy-Kőrös august. 4. 1853.

alázatos szolgája
55 Arany János
[Címzés:]

Tekintetes Tudós
Toldy Ferencz urnak, a
Magyar-tudós-társaság titoknokának stb. tisztelettel.

Pesten.
Kristóftér, Becker-ház 3-ik emelet.

536.

ARANY-LÉVAY JÓZSEFNEK

Nagy-Kőrös, ang. 9. 1853.

Barátom és collegám Józsi!
Méltán te,le veheted panaszszal a szádat, hogy mikor bort

nem küldsz, rest vagyok a válaszolásban: de fiam, gondold meg,
hogy leveled éppen az exameni vajudások közt kapott, akkor

~" tehát csendesen félretettem, azóta pedig elfeledtem, sokak és
nagyok lévén az én vacationalis gondjaim. Ugyanis Pesten vol-
tam, barátom, Pesten, mint ezt a Napi tudósitó „idegen” rova-
tában olvashattad, ha a „Magyar király" vendégeit folytonos
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figyelemmel szoktad kísérni. Felmentem pedig egy nap, vissza-
jöttem másnap, ennyi volt az én örömem ; és hogy eladtam
Toldit, de nem az ujat, hanem - a régit, azaz szerződésre léptem
Heckenasttal egy új kiadás iránt, azonban óh fátum! a Kisf. tár-
saság feljáró lelke, Eggenberger képében, protestált, s már most
nem tudom mi lesz belőle: nem hiszem hogy zsebre tehessem' a
600 pengőt, mert szegény embert az ág is huzza, vagy máskép:
szegénynek szerencséje is szegény.

Ugyanazon alkalommal Szász Károly Mikulás ur ő n[agy-
sá]gánál is megfordult, s a mint mondja ő n[agysá]ga felőled
igen jól nyilatkozott, mint becsületes, humanus és professornak
való emberről: ez legyen válasz közelebbi leveledben olvasható
panaszodra. Nem kell a dolgokat mindíg a legsötétebb szinben
állitni elé: türelem, édes öcsém, baráttáncz!

Te még boldog vagy, Miskolczon is minden ember komád,
sógorod, pajtásod, Szent Pétered is közel van; de én, én! Szász
meg Jánosi elutaztak, a collegatus többi része is vagy szárnyra
kelt, vagy nem arra való, hogy az ember elszóródást találjon
körében. A maecenások pedig igen büdösek, az ember inkább
kerüli, mint keresi őket. Sehol semmi mulatság. Reményenı volt
Tompa Miskát s téged is itt látni, hozzátok menni, de Miska
nem jöhet, az ő világa nem terjed túl a hamvai határon, neki
azontúl már killföld, hova nem szabad mennie. Internálva van.
Hozzá sem mehetünk, mert nője, fia beteg, ő ezer gond közt
kinlódik. Igy hát szépen itthon rothadok a szűnhetek alatt,
a mi borzasztó unalmas, elannyira, hogy dolgozni sem vagyok
képes az iszonyú egyhangúságnak miatta.

A kis Gyulai most épen nálam van, kirándulást tett Pest-
ről ide és Kecskemétre, hogy a lapszerkesztés penészéből ki-
szellőzködjön. - Szász Károly megy Erdélybe, ő aligha lesz
társunk a jövő évben; Jánosinak is kifelé a rudja. Ha Pestre
rándulsz a vacatio alatt, remélem, nem kerülsz el: azt mondják
I8-án meg-nyílik a mi vasutunk, igy könnyű lesz a közlekedés
Pesttel.

Szivesen írnék még többet is; de már tökéletesen kimerí-
tettem uj donságaim tárát, azért, fiú, az én istenem áldjon meg;
akár Miskolczon, akár Szent Péteren. _

Maradok, mig élek, tisztességgel mondva

János
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537.

TOLDY FERENC-ARANYNAK

Pest, aug. 9. 1853.
Tek. ur, tisztelt barátom!
Augusztus 4. költ és 7. vett levelére van szerencsém vála-

szolni: I) A Kisf. Tság tulajdonosi joga az általa kiadott mű-
vekre nézve csak egy kiadásra terjed ki: mert több az iróktól

“F kikötve nincs; ehez képest: 2) Eggenbergernek is csak ezt az
egy kiadást adta el, mely mihelyt elkölt, a szerző tulajdonjoga
feléled; s így 3) a mely percben az utolsó példányok elköltek,
őt a mü azontúl többé nem illeti.

Beszéltem vele is. Mintegy II5 -120 péld. van ugymond
19 nála, s ha a maga részéről elősegítheti K[egye]d ügyét, szivesen

teszi azzal, hogy példányát 36 krjával átengedi. Ez tehát 60
70 ft volna. S vajjon nem lehetne-e e I2o példányon ily leszál-
litott áron kéz alatt túladni? nem vállalna-e el tizenkét barátja
mindenike tiz-tiz példányt eladás végett? Sőt Egg[enberger]

1-'* nem is kivánná rögtön a pénzt. Ezt tanácsképen vagyok bátor
megirni. Azzal aztán be volna fejezve az Ha az 1848-ki
változások nem jőnek közbe, mik rögtön minden könyvkeletnek
véget vetettek: úgy, hiszem, rég második kiadást adhatott volna
K[egye]d. A köz szerencsétlenség a közélet minden legapróbb

20 szálacskáiba behatott!
Sóváran nézek Toldi másod része befejezésének elibe. Ne

legyen K[egye]d, édes barátom, mostoha e gyönyörű gyermeke
iránt. Az megérdemli osztatlan gondjait, míg szárnyra kelhet.

Tisztelettel szolgál

“5 K[egyelme]dnek
kész szolgája bar [átj a]

Toldy F

538.

ARANv_HEcKENAsT c-USZTÁVNAK
[Elveszett]

[Nagykőrös, 1853. augusztus 11.]
[Vegye át Eggenbergertől s fízesse ki neki a Toldi első kiadásának

megmaradt példányaıt. A kifizetett összeget vonja le a Toldi második kia-
dáfláërt ıaıõ nSzfeıeızõ1jbõı.]
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539.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt r3-ik Aug. 1853

Édes Aranybácsi !
Már átkozám Lévait és ó-borát, ınidőn végre kedves leve-

lét vevém, s miután itt még lejövetelem óta mindíg foly köny-
veink le nem érkezése miatt a dínom-dánom, - Jóska elment
de a Bethlen fiúk lejöttek - alig érek a bigétől a válaszra. Na
de ünnepeimnek vége, ma jönnek ki a könyvek Váradról, hét-
főn dolgozunk.

Most menjünk át egy kérdésire. A patyolatbőrű Dorset?
Azért Dorset, mert ángol balladákkal volt teli a fejem, s ily
nevű ángolt ismertem. - Azért patyolatbőrű, hogy ez a fejérsé-
get és lágyságot együránt kifejezi, mi pedig az úrias szép bőrök
kelléke. Különben azért áll itt hogy annál külo[ !]nösebbnek
tüntesse fel az úrnő izlésit ki ily férj birtokában a fekete cigányal
elszökik.

Az egészre nézve eredeti, nem fordított. Most is küldök
egy balladát, mely fonnájára kielégítőbb lesz. Az előbbit igaz
hogy dactylus módra írtam, de későn jutottam e felől öntudatra,
s azután resteltem az alakkal sokat bajlódni.

Isten áldja meg!
szerető tanítványa

Tisza Domokos.

Cserfa levél - rózsa bimbó bokrétal
(Written on the occasion rnidőn Kovácsiban ily

bokrétám volt)

Ledültek már ó családi várak
Ósök is már tehetetlen árnyak
(Árnyak, többé kik vissza nem jőnek
Arnyai egy jobb, elmult, időnek)
Hatalom s kincs elvesztek romoltak
Fejünkről lehullt a büszke kolcsag,

Ősöktől bár igen távol vagyok
Én is a sas fajtájából vagyok

1 AJ. kritikáját e versről ld. 292. 1.
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Én is harcra szerelemre lettem
. . Zöldellj levél, nyilj tózsa felettem ! !

A mint járék cserülötte bércen
A vitézség melegit úgy érzem
Leszakasztok egy levélt a fárol
Emlékezvén elmultak baj áról.
. . . S mit fogadok ki is mondja a szám:
Cserfalevél te legyél bokrétám!

Fa tövén meg virágbokort látok
Rajta nyíló rózsákat találok
Leszakasztok egyet a tüskéről
Emlékezvén multak szerelméről.

. . S mit fogadok, ki is mondja a szám
„Rózsa bimbó te legyél bokrétám."

Es vitézség és szerelem képe
Fej em felett házasságra lépe
Esküvőjök a szívembe szállott
Nagy szerelmet érzek, s bátorságot

Mért szánnálak büszkén lengő kolcsag
Napjaid tán boldogabbak voltak?
En is harcra, szerelemre lettem
[,,] . Zöldellj levél, nyilj rózsa felettem!

Két koldus2

Két koldus megy poros országútján
Egyik fejét fel- másik letartván.

A hogy mennek, egyszer összveérnek
Megismerik egymást, s így beszélnek.

Huszár bátya hol van jó pej lovad?
,,Pajtás, pajtás véres harcban maradt"

Hova tetted éles jó kardodat?
„Egy ellenség tetemében maradt."

AJ. kritikáját e versről ld. 293. 1.
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„De hát neked hova lett bakkancsod”P
Hátra felé vévén a parancsot,

Le maradt a sebes gyaloglásban
Az alföldön valahol a sárban.

„Hol válladról a bagnétos puska?”
Minapában elhajtottam futva

Egyik fejét fel- másik letartván
Két koldus megy poros ország -útj á

A vén ajbród balladája”

[I]
Vén harcfi ül tűzhely megett
Körülte lánnáz sok gyerek

Fülrázó nagy zsivalyj a.
És ızéfiız õt, ,,z.põı mesëıj"
Es vén apó emígy beszél:

(A ki nem únj a, hallj a):

[2]
,,Megvíttuk a sok harcokat
Ifjú urunk, Kálmán lovag

Megjött. Az apja mindjárt
(Ház népe hogy egész legyen)
Kit Kálmán úr nőül vegyen

Szép nemes szűz után járt.

[3]
Es nem sokára öszve tüz
Margit egy szép de büszke szűz

Apjával vén Uzonnal
S nem kérve sem leányt, fiút
Jön, és fiának hagyja úgy

Hogy hozza el azonnal

[4]
Az mondta bár, nem látta még
- „De láttam én!" szolt ő ,,s elég

Ki bír kemény acéllal?
' AJ. kritikáját e versről ld. 293. l.
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Bársony ruhába öltözénk
Kálmán úr léptetett közénk

Fényes ezüst páncéllal.

[5]
Utunk mellett egy kis patak
Kristályon folyt. Egy fűz alatt

- Ennek partján, dalolva
Kis lyány ült s bántván szomjuság
Mint egy ékes emlékvirág

A vízre lehajolva.

[Ő]
Keze fehérebb, mint a viz /hab
Dereka karcsúbb mint a füz .

- Kálmán hogy oda hajta
Elakadt szeme, szíve fájt,
Átkozta tukmaıt ız-ıızzijat

S mohón ott bámult rajta.

[7]
Végre forditván ménlovát
Sokat sohajtva ment tovább,

A lyányos házhoz értünk
Előre már vártak reánk,
Készült a tor, pirult a fánk,

Nagy pompával betértünk.

[8]
Szólt a harang, és jött a pap,
Tarhomlokú szakállas agg,

A kápolnába mentek
S ifju menyasszony, vőlegény
Szívben mindkettő oly szegény

Oltárnál megjelentek.

[9]
„Szereted őt?["] így kérd a pap
És ajkai már nyíltanak

Kálmánnak hamis szóra,
De a kőkarból oda fenn
Védszentje képe inti: Nem:

Ez téríté őt jóra.

2
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[10]
,Nem !' Nem vagyok cudar pogány
Hazudni oltár zsámolyán

Margit! én nem szeretlek!
Lyánka, fehérebb mint a viz
Es karcsubb mint a karcsu fűz,

Téged, téged kereslek." !

[II]
Felejtve lőn oltár s a pap
Leány szégyen szülő harag

- Egy villám reppenése
S Uzonvár tőlünk elmaradt
Közel közel a kis patak

S szép lyánnak szép növése

_ [12]
Mıt többet? Isten oda fenn
Hagyjon meghalni csendesen !

Ti, igaz úton járván,
Legyetek apró unokák
Egyszer olyan* boldog család

Mint Lenka lett és Kálmán !"

54-0.

ARANY-ERCSEY SÁNDORNAK

Nagy-Kőrös, aug. 16. 1853.
Kedves öcsém,
Mult hó 28-án kelt leveledet vettem, s a mint látod, nem

olly későn válaszolok rá, mint különben szoktam és ez hala-
dásra mutat. Megeshetik, hogy még valaha az irodalom terén
is megszólalok s igy megtöröm az említetted kettős hallgatást.

A szénával helyesen cselekedtél: ha árrát elküldöd azt is
bölcsen teszed, mert ezen az istenverte drága Kőrösön, ide s
tova az ingét is megeszi az ember. Igazán dúdolja Losonczi
László collegánk az ő poémáiban: „Drága szülő földem Kecs-

1° kemét” mert e két város a drágaságban Pestet is feljülmulja.

2

Sajnálom a cseresznyefát: hihetően vizet ért a gyökere,
mert az nagyon mélyen lehat a földbe s azért száradt ki. Itt is

* [Arany javitása:] ,,Valaha olly"



sok cseresznyefa kipusztúlt az idén, mert a szőlőhõgyekben nagy
volt az árvíz s ezt csak a fűzfa szereti. Lophatna Borbély he-
lyette egyet, bárha pénzért is.

A Szalontára menetel már most elmarad. Gazdálkodnunk
kell a financiával, - a fuvarbér nagyon sokba jőne mostani
körülményeinkhez képest. Közelebb kilátásom volt vagy 600
pft irodalmi jövedelemre; de ez is, vagy legalább egy része el-
oszlik, mint füst és pára. Toldit (a régit) eladtam 3 évre Hecke-
nastnak, s már markomban véltem lenni a pénzt; mikor Eggen-
berger protestál, hogy ő megvette a Kisf. társaságtól az 156
kiadást s az még nem fogyott el. Schedeltől kérdem úgy van-e?
Ugy van: nekem vagy Ioo példányt meg kell vennem, ha a 6oo
pengőhöz akarok jutni. Nem malheure ez? Egyébiránt, ha e
pénzt megkapom is, remélem, hogy a fizetés mellett tavaszig
megeszszük, az ember egy fillért sem képes félretenni. Mind-
azáltal, ha valamikép maradna belőle, a mint tavaly is mond-
tam, tarts szemmel és tudakozz ottani valami eladó földet, Jám-
bornéra is bízd rá, szeretnék hacsak egy pár köblöst is ragasztani
belőle, az legalább megmaradna. Bondár uramnak is, úgy hiszem,
kitelik az esztendeje, szólítsd fel, hogy mit akar. Nem irod, ha
megfizetted-e a görbedi alapítvány pénzét: kérlek tudósits.

Lovassi Ferencz házassága valóban fényes ujság: meg-
mondhatom Tanárkinak, úgy is mindig kérdezősködik felőle.

A „Szépirodalmi lapok" aszkórban haltak el, részvét hiá-
nya miatt. NO de él a Hölgyfutár. A Délibáb jobb is lehetne,
igazad van, de a Divatcsarnok még roszabb. Az egész magyar
szépirodalom nem ér egy hajítófát. Nincs benne velő.

Tiszttársaim körében megint változás: Szász Károly le-
mondott. Helyette valami Theodorovics nevü rácz (óhitű) em-
bert választottak, ki mathesist fog tanítani.

Egyéb ujdonság itt nincs; pletyka ha van azt majd meg-
irja - respective már megírta - a feleségem. Isten tartson meg
benneteket édes fiaim !

Arany János
U. i.
Meglehet, Gyarakon is akadna valami eladó föld. Nem árt, ha
szemmeltartod és tudósítasz, hátha összeszedvén az otthoni
adósságokat is, és itt is kapván innet, vagy amonnat, egy da-
rabka_ földet még most vehetne az ember mert fel fog az ára
menni rövid időn, itt közelebb az iskola földjeit, valami Ioo
holdon feljül adták el, 62,000 pfton! ! ! -

Az idezárt bizonyítványt köszöntésem mellett add át
Madas Komának.
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541C

ERQSEY SÁNDOR-ARANYNAK

N. Szalonta, augustus 19. 1853.

Kedves bátyám!
A házról és szénáról, mint égető kérdésekről akarok írni.
A házat, mint talán közelebbi levelemben is irám, gyógy-

szerész Wölfel János ott hagyja. Miután Rozványéknak; az
istallóból formált boltjukat és az a mellé épített két szobát
800 = nyolczszáz vfntért kíbérelte. Most tehát már az a kérdés
hogy kinek adjuk, mert a concurrensek mégeddig ketten van-
nak, t. i. egy zsidó és a Herr bácsi mostanábani elmenetelével
megváltozandó postahivatal. Ez utóbbinak azonban csak úgy
kellene, ha az istáló felnyitattatván, annyira kij avittatnék, hogy
3-4 lovat el lehetne benne tartani. Ez pedig t.í. az istáló annyira
elvan rongyolva, hogykörülbelöl új at könnyebben lehetne építni ;
mint ezt kijavittatni. Adjon tehát, bátyám, jó tanácsot, hogy a
két concurrens közül mellyiknek adjuk; mert nem akarnám a
felelősség terhét, felsőbb jóváhagyás megnyerése nélkül, ma-
gamra venni.

A már régen emlegetett és eladott két szekér tavalyi széna
árát ez alkalommal mindenesetre küldeném; de ezt most nem
tehetem egyrészről azért, mert az öreg úr, ki a szénát megvette,
e héten nem volt - és most sincs itthon, -- másrészről pedig
mert az idén termettet is alkalmasint eladom, minthogy mí, a
mint szörnyümódon tapasztaltam, nem azon szerencsés csíl-
lagzat alatt született egyéniségek vagyunk, kiket a tavasz, vala-
mi nagyszerű nyereséghez juttasson.

Az idén termett búza-mennyíségről még nem írhatok sem-
mit, mert még nem nyomtatták el. E tekintetben is igen jó lesz,
ha tudatja velem bátyám akaratát.

Ezekből láthatja bátyám hogy jelenleg csupán a dominium
ügyében írok; - de ha akarnék sem irhatnék másról, mert
nincs miről; s mert rettenetes náthában sínlődvén az orrom
majd rá cseppen ezen igen becses sorokra.

Addig is tehát, míg soraimmal ismét fölkereshetném bá-
tyámékat, s többet és érdekesebben irhatnék, válaszát minél
előbb elvárva, ölelem és csókolom mindnyájokat.

Szerető öccse
Ercsey Sándor
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54-2.

ERcsEYsÁNDOR_ARANYNAK
Szalonta, aug. 24. 1853.

Kedves bátyám !
Mostanában mindig esti I0. órakor érik reám a levélirási-

dűh; s ez az oka, hogy valarrıínt a multkor küldött levelem
nem nagyon hosszú volt, úgy ez is kurta lesz. Hogy pedig a

5 levélírási buzgóság bennem illy nagy, mellynek következtében,
mint tapasztalhatja bátyám, illy gyakran irok, annak egyik
,őoka
f Ismét a ház. A háznak ugyanis azóta, hogy utóbbi soraí-
.mat vették bátyámék, ismét egy vevője akad, vagyis akarám
mondani, az érintett levelemben említett posta-hivatalon és
zsidón kivül ismét egy harmadik kéri, t.í. egy nőtlen cs. k.
pénztárnok. Es én legjobbnak is látnám ennek adni kí, mert a
zsidó csak zsidó marad mindíg; a postahívatal pedig még holmi
istáló-reparatiot kivánná. Itt pedig a reparatio szinte lehetetlen,
mert minden az enyészetnek indult szörnyűképen, s ezen kivűl
csaknem annyiba kerűl mint ha új at építne az ember, és külön-
ben is annyi a reparálni való, hogy holmi kis hercegség fínan-
cíáj át fölemésztené. Tetszésére bízom tehát bátyámnak hogy a
három közűl válasszon ; és én annak fogom adni, a kinek bátyám
jobbnak látja. Azért e tekintetben válaszát haladék nélkül elvárom.

Másik oka jelen levelemnek, a szénák árának elküldése.
A tavalyi két boglyát eladtam 20. pfntért, a magaméval együtt,
ezért most sem adnának többet, sőt, nem adnának annyit sem,
mert most a szénának szekere 8 -9. pfntért j árt. A Kölösérben
az idén, a viz miatt csak 4 kis boglyát lehetett kaszální, s ebből
bátyámat illeti egy boglya. Az itt termett mennyiséget in cor-
,pore eladtuk, boglyáját 9 pfntjával. Igy tehát jelen alkalommal
-küldök bátyámnak 27. pengőt. Ennyit, és nem 29. pengőt kül-
dök pedig azért, mert azon 20 pfntból, mit a patikás a házbér
-harmadik angariajába fizetett, s melly azóta is görbedi adósság
l`eendő fedezésére nálam van, valami adóra kivettem 2. pengőt,
s most a széna árából ezt kellett vísszapótolnom.

A görbedi adósság fizetési határnapja csak octóber elején
leend. Addig azonban, mint a jegyzők mondják, a folyó évi
kamatot is lekellend fizetni, mert a kamat, az ő állitásuk sze-
rint csak a mult évről fizettetett meg. Ezt tehát még ki kell
frzetnünk.
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N. B. szénája még termett bátyámnak a Nagy Jánostól
vett, vagyis zálogolt kaszálón is, de hogy mennyi, azt bizonyo-
san nem tudom, mert engem ebböl semmi sem illet. Majd annak
idejében tudatom bátyámmal, vagy árát is elküldöm.

Bondár Istvánt figyelmeztettem, hogy az adósságot a ha-
tárnapra megfizesse, de hogy ezen adósság mennyi, azt bizo-
nyosan nem tudom; azért jó lesz ha bátyám a contractust el
fogja küldeni. A Bondár Istvánnak kiszabott tenninusra befi-
zettetem ex-gyógyszerész Forneth Károllyal is azon Ioo. pengő-
fntot, mit tavaly nálam hagyott volt bátyám, s igyekezni fogok
rajta, hogy a föld-aquisitiora nálunk kifejezett ohajtását tel-
jesithessem bátyámnak.

Ercsey Jani vasárnap, szokása szerint, egy pár óráig nálam
volt. S mint mondja: a jegyzőséget alkalmasint elhagyja, és
ismét Visszalép a mostan nem megvetendő jutalommal kínál-
kozó mérnöki pályára, hova meghivást is kapott. Egyébiránt
neki nincs semmi baja.

Ujságul irhatom hogy Nagy Jánosék ismét megszaporod-
tak egy trónkövetelővel.

Addig is, mig nem sokára küldendő levelemben ismét
találkozhatnám bátyámékkal, csókolom mindnyájokat

Szerető öccse
Ercsey Sándor

543.

ARANY-ERQSEY SÁNDORNAK

Nagy-Kőrös aug. 26. 1853.

Édes öcsém,
Azóta megkaptad közelebbi levelemet, mellyben olly érde-

kes dolgok vagynak, mint a többiben. Mostan azért én is csak
a sürgető vagy szerinted égető kérdésekre szoıítkozom.

A házat a postahivatal kívánsága szerint kijavíttatni:
ehez „nincs kedvem sem időm"Vörösmartyként, a mi prózában
ezt teszi: nincs pénzem. Különben is a javítás ottan inkább
ráférne a házra, mint az ólra, mert ha, akkor a mikor. haza kerű-
lünk is, nem az ólba, hanem a házba búnánk. Ergó szó sincs,
hogy a postahivatal lovait oda-kösse. A mi a zsídót illeti: zsidója
válogatja. Valami nagyon czudarnak, ki piszkol és ront, nem
szeretném adni; ha azonban a kérdéses egyéniség némileg quali-



ficatus férfiú, akkor add oda neki -- a mint megalkudhatol.
Kösd bele, hogy a mit ront, fizeti, s az átadáskor nézesd meg
valakivel, millyen állapotban van, ha jónak látod.

A szénára nézve tett intézkedésedet helyeslem. Volt idő,
mikor én a tavasszal eladott szénán nyertem, de a körülmé-
nyek másak voltak: a széna az udvaron, szemem előtt, város-
ban, országút mellett: jött egy sáros tavasz, egy késői zordon
idő: szorult, vagy útas, vagy göbölyös jó pénzt adott érte. Igy,
tanyán, hol nyáron nem is laknak etc. hiszem, hogy nem lehet
benne haszon. Azért majd elküldöd az árát, punctum.

A búzára nézve, minthogy az könnyebben tartható, sze-
retném ha megirnád: megfér-e az a tavalyi termés, az ideivel
együtt nálatok, vagy Jámboréknál, vagy valahol tavaszz`g.° ak-
kor, úgy hiszem lesz ára, s akkor minden esetre eladnók. Egyéb-
iránt a gabonának itt most is jó árra [!] van: ird meg mit
adnának jelenleg érte, s ha ott nem valami potom árr divatoz,
könnyebb conservatio végett el is adhatjuk.

Közelget az ősz; a gyümölcsös kertben fa fa után kivesz, a
nélkül hogy újakat raknánk helyébe. Ne hagyd kérlek ez őszt
elmenni, a nélkül hogy vad fából iskolát ne ültettetnél. A költ-
séget rá mindenkor kifoghatod az ide küldendő pénzből.

Ujdonság semmi, kivévén hogy tegnap Lajos napja volt,
ma pedig Samu, - hogy én tönkre vagyok téve az unalom és
egyhangúság által, - s hogy a vaspálya, mint mondják, holnap
után, mások szerint 30-án nyilnék meg Czeglédtől Kistelekig,
egy Szegedhez nem messze eső faluig. Majd meglássuk.

Csókolunk benneteket, mindnyájan mindnyájatokat, én
pedig maradok

Szerető bátyád
Arany János

54-4.

AQRJAIJXT-TÍIEŠZLA I)()Bã()I{()Sl§1\I(

Nagy-Kőrös, august. 26. I853.

Kedves Domokos !
Felesleges volna a miskolci bort átkoznia, inkább az unal-

mat_, és az unalom okozta nehéz kedélyt, melly lomhává tesz,
S rnıből kibontakozni ritkán van elég erőm. Tegnap itt Kőrösön
Lajos-nap volt, gondolom Geszten is: kapcsolja oda, édes Do-
mokos, habár utólagosan, jókívánatomat a jók kívánatához.
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A B.. fiúk tehát csakugyan lementek valahára. Köszön-
töm őket; Feketének jó sakkozást Kovács bácsival. Tudassa
kérem Feketével a keleti kérdés szerencsés megoldását.

Annak, hogy én Toldit eladtam, ez ideig csak a híre van.
Nem tudom, mi lesz vele, furcsa lenne, ha Heckenast vissza-
lépne az alkutól. De várjunk.

Képzelem a dinye és gyümölcs világot, melly ez idő sze-
rint Geszten vigeál. Mi is eszünk itten gyümölcs félét, de azért
visszasóhajt (Egyiptom) Izrael népe Egyiptom vöröshagymá-
ira. Nőm azt izeni, küldjön egy kertészkosár gyümölcsöt, in
specie körtét, a levél postán, couvert alatt.

En pedig ezennel küldök egy kosár - tormát: a tulsó
lapon számbaveheti.

Fogadja legszívesb kézszorítását
Aranynak

Cserfalevél . 1
Sikerűltebb versei közé tartozik. Talán egy kissé tartal-

mánál hosszabbra nyúlik, de különben jó. A szólam, vagy mon-
dalom (dictio) eléggé költői; egy pár észrevételem lesz a rész-
letekre:

Ledültek már ó családi várak.

Az az névelő kihagyása rendesen ollyankor történik, mikor az
ige (a praedicatum) utána van a subjectum képen álló főnév-
nek pl.:

Tó kiszárad eb havára,
Biró kerül kosolyára. (Székely dal).

Igy a közmondasoknál is: „Kutya is húst venne, ha pénze
volna" Igy találom a régi krónista költőknél mindenütt; pl.
Bika rugaszkodik stb. Ellenben, ha az ige elől van, akkor az az
kitétetik.
Árnyak - kik vissza nem jőnek. Feleslegesnek találom az árnyra
hogy vissza ne jőjön. A mult idő árnya, ha itt van, csak árnyék,
'ha vissza jő is, csak semmi: tehát a vissza nem jövéssel semmi
sincs mondva. Ért-e engemet?

Cserillötle.` hol vette e szép epithetont?
Ki is mondja a szám .` kissé prózai, vagy táblabirós, vagy

Lukács Pálos mondóka.
legyél: legyem legyél legyék P

1 E verset ld. 282-283. 1.
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A két koldus.” _ _ .
ban az eszme érne valamıt, hogy caetens panbus, a hu-

szár felemelt, a bakancsos lesütott fővel jár kódulni: de az sem
új, a kivitel sem sokat ér.

A vén apród ballaclájač*
Tárgy, szerkezet balladaı. A vén apród beszél, ez jó. A vőlegény
Oltárnál nem-et mond, ez mégjobb: szóval ügyes ballada válha-
tott volna belőle, ha nyelve nem darabos, nehézkes, erőltetett.
Nincs meg benne a balladai egyszerűség: a kifejezések majd
pongyolák, majd keresettek. Igy:

lármáz sok gyerek stb. Köznapi.
A második vers szak igen el van szórva.
A 3.-ban összetűz - Margit szűz (azt gondolnák a szűz tüz
össze) apjával.
„hagyja úgy hogy hozza el azonnal” erőszakos.
A 4.-ben

,,Az mondta bár, nem látta még" =már mondta, de
„még nem látta” ez az értelme.

,,De láttam én szólt ő": kicsoda? - tudom hogy az apa:
de a magyarban nem lévén he, she etc. bajos így az ő-vel az-
zal sokáig mutogatni vissza, különböző személyekre.

,,Ki bir kemény acéllal?” Magyar, mégsem magyar. ,,Ki
bir egy forinttal? adjon kölcsön nekem"
5-ik. kristályon = kristály felett.
6. Keze fehérebb, mint a viz, a hab fehér, a viz fehérsége kékes,

midőn nem pohárban van.
- lakziját (kutyalakzi) ["]1nOkón - bámult" mind aljas.

Nagyon gyöngédtelen vonásokkal rajzolja Kálmán szerelmét,
eféle kifejezések a Nagyidai cigányba [!] valók, vagy oda is
roszak,

7. Végre fordítván - hajtva ,, -sic ita se habentibus” Nagyon
periodicus, Kanzley-stil a sok ván vén ,` versbe nem való.

8. 9. Io. II. Jó vers szakok. A kő karban a kő szükségtelenűl
rontja a szép hangzást.
Iz. Mit többet? . . Quid plura? mondja Anonymus, minden

fejezet végén. Csak is ennyiben magyar a mit többet? felkiáltás.
Ez a versszak megint szétszórt valami.

Tehát igaza van: balladája formára nézve kielégítő: értvén a
balladai formát, a mese szerkezetét stb. A jambusok is mennek:
de_a nyelv s általában a költői szólam sok helyen hibás. ,,Kommt
Zeıt, kommt Rath” idővel majd nem így lesz. Irjon többet.

*`° A verseket ld. 283-286. 1.
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545.
HECKENAST GUSZTÁV-ARANYNAK

Pest, am 26. aug 1853
Tekintetes tanár ur!
Hogy tanár urnak aug. II-éről kelt levelére csak most

válaszolok Pestről volt távollétem okozza.
Mihelyst haza érkeztem a czimzett levél tartalma szerint

tüstént elintéztem a dolgot Eggenberger urral, átvevém tőle a
nála készletben talált példányokat, mellyek összesen III pél-
dányra mennek. E mennyiség összes ára 36 pkr.-val, mennyinél
olcsóbban Eggenberger ur át nem adta őket tesz 68 ft 24 krtpp.,
melyet is az első fizetési részlet 3oo pftból levonván, 231 ft 36 kr.
azaz Kétszáz harminczegy forint harminczhat krajczárt ezüst
pénzben ezennel átküldök tanár urnak.

A kézhez váltott példányokat, mint irni tetszett, bizo-
mányban szivesen megtartom, azonban ugy hiszem, miután már
a második kiadás hirdetve van, valamint nekem érdekemben
van, hogy azok sem könyvárosi sem magán uton többé ne árul-
tassanak, ugy Kegyedre nézve szinte becsületbe vágó dolog, ne
hogy a közönség illyenek által a második kiadás iránt mistifi-
caltassék; annálfogva gondolnám, sőt kérem tanár urat, ezen
példányok mostanában leendő árultatásától elállani, s az értök
fizetett mennyiséget az a nélkül is tetemes második kiadási dij
rovására számítani annyival inkább, mivel a jelen körülmények
közt ugy is felette csekély lenne a jövődelem, melly efféle árulás-
ból remélhető[,] jövendőre pedig talán nyiland egykor később
alkalom, midőn tanár ur e kimaradt példányokat is pénzzé
tehetendi. Egyébiránt semmi esetre sem szándékozom e nyi-
latkozat által annak árultatását egészen elnyomnii annyival
inkább, mert még más két költemény is van vele s ha valaki
csakugyan épen ezen kiadást keresi, szivesen kiszolgáltatom, s
annak idejében számolandok az elkelt példányokrol; söt ha
kivánni tetszik azokat NKőrösre is leküldendem: de nyilvános
hirdetést irántok nem teszek, sőt annak talán kegyed által
tételét is eltávoztattatni kérem, tisztelettel maradván

tanár urnak
alázatos szolgája

Heckenast Gusztáv
kiadó köuyváros

fcimzëszj
Tekintetes
Arany jános Nagykőrösön
tanár urnak tiszt.
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546.

ARANY-ERCSEYSÁNDORNAK
Nagy-Kőrös, august. 27. 1853.

Kedves öcsém !
Multkori leveledre épen tegnap inditám útnak a választ;

mostan tehát mellőzvén az ujdonságokat (mik úgy sem létez-
nek) én is csupán az oeconomicumra szorltkozom. A 27 pgőt

E megkaptam. A házat inkább add a tisztviselőnek, mint holrni
rongyos zsidónak. A legszükségesb és nem sokba kerülő repa-
ratiót tetesd meg rajta valakivel, hogy legalább ne omoljon
össze. A Bondár kötelezvényét, ha fizetni akar, elküldöm, egyéb-
iránt a pénz roo pft.

10 Én most kifogytam a dictióból: azért áldjon meg a jó
isten mindnyájatokat!

Ölel bátyád
Arany János

[Címzés:]
Ercsey Sándor urnak.

Szalontán.

5470

ARANY _ HECKENAST GUSZTÁVNAK

[Elveszett]
[Nagykőrös, 1853. augusztus 30.]

[Augıısztus 1 r-i levelére nem kãpott még választ. Abban kérte, vegye
át Heckenast a Toldi elsõ kiadásán Eggenbeãıgernél megmaradt példá-
nyaıt, s árát vonja le a második kiadás szerzői jából.]

548.

ARANY-TOMPAMIHÁLYNAK
Nagy-Kőrös, sept. I. 1853.

Kedves barátom!
Megbocsáss, hogy illy hirtelenébe válaszolok leveledre: de

én pontos és fontos ember vagyok, a mint azt tapasztalni több
Ílben ıs volt szerencséd; s épen nem ritkaság, ha egy hónap
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mulva már kapod válaszomat. Egy tervem ment füstbe, édes
jó czimbora, téged, a te szalmaözvegységed szomorú és unalom-
dús napjaiban meglepnem, csak így solo, a mint vagyok. Mál-
előre képzeltem, mint rád ijesztek; hogyan fogod törni kezede1;
és lábodat, mikép elégítsd ki a te finnyás barátodat, ki veled
kész leendett szalonát sütni a konyhán, s testu poharat, vagy
kancsót inni a pitvar küszöbén, ebsorban. Igazán a jux meg..
érdemelte volna, hogy füstbe ne menjen: de csak az vigasztal,
hogy ennél üdvteljesebb tervek is merültek már az enyészlet
létsemmisítő ölébe. Hogy illy virágos irálylyal élek, azon ne
csodálkozzál, mert ebböl tetszik ki, hogy olvasom a Divatcsar-
nokot, mellyet te, szerencsétlen furulyás, talán csak híréből
ismersz, mint a czigány a sárgadinnyét, ki beszélt olly emberrel,
a ki látta azon embert, ki a debreczeni vásárban ette a fentczím-
zett dinnye héját. "

De hogy leveled fonalán menjek: baj, baj, barátom, *mind
baj. De hisz minél több az ember baja, annál több, némelly
bölcsek szerint, a boldogsága, mert annál több a remélrıivalój a,
s a remény maga a boldogság. Illy értelemben én is boldogıvol-
nék, ha reményeim olly bőven existálnának, mint nélkülözé-
seim; vagy is, ha a rongyos jelennek minden lyukát befoltoz-
hatnám egy reménnyel. Hej ! nekem is a közelebbi 6 nap ret-
tentő volt, azt hittem, kedélyem, lelkem végfelbomlásnak indul;
rémitő volt a küzdelem. Ma hála az égnek, jól vagyok. Ne hoz-
zon isten olly napokat rám többé! Mulatság, szórakozás kell
nekem minden áron, különben tönkre jutok.

A virágregékkel csak engem akarsz lóvá tenni ugye? Mint-
ha nem olvastam volna én a Pesti Naplóban, hogy Friebeísz
Ioo arannyal, in specie & natura, honorálta. Ládd, Miska! még
mindig tele van a szád panaszszal, pedig aranyeső hull öledbe,
mint Danae kisasszonynak. En is eladtam vitéz Toldi Miklós
ecsémet (de fájdalom ! még csak a régit) 600 forintért, mellyből
azonban 68-at szépen elvesztettem. Eggenberger protestált, hogy
neki az első kiadásból még nehány példánya nem fogyott el; én
Toldi Ferenczet, a Kisf. társaság igazgatóját felkérdeztem, ez
azt felelte, hogy joga van Eggenbergernek protestálni: így nem
volt mit tennem, mint III Toldi Miklóst és Szuhai Mátyást és
Bosnyák Zsófit a nyakamba varratnom per 36 xr. No de, ve-
szett fejszének a nyele megvan, 68 forint híján a többit részint
már megkaptam, részint ezután megkapom, s ez uttal tisztában
vagyok. Hanem az szép dolog, hogy a Kisf. társaság vagyiS
Eggenberger-féle kiadás mind ez ideig nem tudott elfogyrıi :-oka?
talán a közönség? oh nem ! aranyért sem lehetett volna néhány
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év õtaˇkapni sem a pesti, sem a vidéki könyvárusoknál, kivévén
az Eggenberger úr becses boltjának valamelly sötét zúgát.
Mióta Kőrösön vagyok ıs, számtalan ember kérdezte nálam,
állítván, hogy Pesten nem kapható, ők bejártak érte minden
könyvárust. Igy árulják a magyar könyvet!

Arról pedig, Mihály öcsém, szépen hallgatsz, hogy meg-
íratta veled Török János ama famosus verset, mihez maga ad
eszmét, kelmét, czérnát, béllést, gombokat, csupán össze kell
állitni? Azért is megveszem az igazmondó profétát, hogy kisül-
jön a turpisság. _ _ _

Beszélsz még a Délibábról, a Tóthokról, arra nıncs mıt vá-
laszolnom, részint, mert veled egyetértek, (R) részint, mert
mostanában egyikbe sem dolgoztam. Fogok-e? a jövő majd meg-
mutatja: most óvakodom a szellemi munkától. A félévi lapért
én is mindeniknek adósa vagyok: ha lefizethetem, jó; ha nem
__ úgy megérdemlem nyngdijul az irodalomtól; azért gondol-
jon vele a manó.

A körösi iskola nyilvánossága megérkezett: a professorok-
nak is elnézik még valameddig (talán míg csínyt nem tesznek)
régi bűneiket. Hogy Szász lemondott, helyette mást is válasz-
tottak, azt talán már tudod is. Szászt Kecskemétre hítták, meg
is ajánlkozott, azaz elfogadta a tanárságot. Jelenleg Erdélyben
van, ott is akadt volna szerencséje, a k.-vásárhelyi jövedelmes
papság. Nem hiszem, hogy adott szavát viszavonja, s Kecske-
métet felsüsse.

Sírvers, neje kövén, már van, de Károly szivesen vette
volna emlékül elkésett soraidat. A sírverset én iszkábáltam, nem
igen derék biz az, de jobb nem sült. Ide jegyzem:

Egész teste fájdalom volt,
Egész lelke szeretet:
Az sulyától földbe hajolt
Ez a mennybe sietett;
Fényes lelkének a mennyben
Jobb is mint (e) e földi szennyben;
Ott van igazi hazája,
Kedveseit oda várja.

A sirkő árnyas berekben, félre a többi síroktól, csaknem
magányosan áll, egy dombon; aranyozott betüi olly szépen csil-
10`gnak ki a lombok közül, ha a délesti nap rájok veti sugárait!
Ott nyugszik Szász Póli.
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Tegnap, tegnapelőtt Kecskeméten voltam szórakozni. Ott
van Gyulai Pali, ír valami regényt, Szilágyinál. Jól esik velök
néha kicsevegnem magamat, már másodszor voltam ott, Men.
tovicscsal, 2 hét alatt, a vasúti kavics tetején utazva.

Szombaton lesz a pálya nagyszerű megnyitása; azontúl
nem a kavicsra. Meglehet felrándulok Pestre a falamiával
mert Julcsa és Laczi sarkalnak erősen, hogyflha már Gömörbe
nem mehetünk, menjünk fel legalább Pestre. Ok még nem látták
Pestet, képzelheted milly kíváncsiak, főkép Julcsa, Laczi czini-
kusabb ember.

Mit irj ak még édes Miskám? Nem irok biz én semmit, ha-
nem hogy az isten szeressen titeket minden jóval, ölelünk és
csókolunk benneteket, mint hármatokat. Adja isten hogy soraim
a kedves komám asszonyt, ki azóta a fürdőből talán vissza is
tért, fris egészségben találják; „téged pedig, fiaddal öledben,

Játszadozva, gyermekes jó kedvben" te vén szamár! te!

maradok
hű pályatársad

AJankó.

54-9.

HEQKENAST GUSZTÁV-ARANYNAK

Pest, am r°" Sept 1853.

Tekintetes tanár ur!
Tanár urnak aug. né" költ levelére még aug. 26-én már

nemcsak válaszoltam, hanem Eggenberger urnak 68 ft krral p.p.
történt kielégitése után, az első fizetési részletből maradt 231 ft
36 krtpp is elküldöttem. Ha e levelem aug. 30 ára nem, de
azóta bizonyosan hiszem, hogy a pénzel együtt kegyed kezé-
hez jutott, tisztelettel maradván

alázatos szolgája
p. Heckenast Gusztáv

[Címzés 2]

2

Tekintetes
Arany János
tanár urnak NagyKőrõsön
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550.

TOMPA M1HÁLY_ARANYNAK
Hanva, sept. 8. 1853.

Kedves Jánosom!
Te egy valóságos haszontalan ember vagy ! az vagy! most

győződtem meg felőle voltaképen. Miért? azért
a) Hogy el nem jöttél hozzám.

E b) Hogy ha már el nem jöhettél miért irod azt nekem meg,
hogy akartam menni.

c) Hogy bajaid és rosz óráid voltak, s még sem irod meg
az okát, hogy én is osztozhattam volna bajaidban, vagy leg-
alább vóltaképen ismerném helyzetedet. Pedig bizony ember!

10 én a mi jóm van szivesen megosztanám veled (persze igen kevésre
mennél vele), a mi roszad van pedig örömmel elfogadnám felét.

Most bűntetésűl kapsz tőlem egy lapnyi levelet; nem érde-
melsz többet te valóságos Fabius Cunctator!

A Virágregékért persze hogy Ioo aranyat kaptam az -
15 újságban. Hadd higye a publicum, csak te ne hidd; 200 pengő

kész pénz, és kétszáz példány az enyém, több semmi. Ez az
igaz hogy minden fáradság és költség nélkül; veszett fejszének
nyele. Hanem az a Friebeísz valahogy fene vékony papírra nyo-
matta; a könyv igen kicsiny (majd küldök én neked egy pél-

2° dányt), a publicumnak sok kell, nagy rakás, szinte restelem a
dolgot, de már meg van, vigye a manó[ !] én oka nem vagyok !
Sajtóhibával persze hogy tele van! a Szarkaláb czíműben ,,e
hazug vigasztalással" ez jön elő; nyomva van: ,,e hang vigaszta-
lással." Császár a Divatcsarnokban közlötte mutatványul, nem

*5 volt képes a hibát felfedezni, hanem írta: ,,e hang__vigasztalásá-
val.["] Más hang kellene az illyen versíróknak. Orűlök, hogy
Toldi ismét küzdött számodra egypár garast, sovány jutalom, de
barátom, jobb a semminél! hány ember van, a ki semmit sem
kap kínos és veresverejtékes munkájáért, mert még azoknak

'° jaj! kik nem a szépirodalmi téren járnak.
Hallod-e té! minap Szentesre akartak papnak híni; elő-

vettem a mappát, hogy men [n]yire fogok én esni Arany János-
hoz; istenugyse nem a jövedelmen törtem az eszem. Szalontát
és N.-Kőröst méregettem vele össze, de persze, hogy ez hiú álom

'5 volt; mostani állapotomban nem merek mozogni; aztán meg a
feleséget övéi közűl any[ny]ira vinni alig lehetne, aztán meg
Sat sat sat

299



Hát te micsoda dolgokat beszélsz nekem Török jánosról,
Igazmondóról és sok más nem igazröl; tán magadat akarod előre
ki.menteni, hogy kelmét, gombot, suj tást stb kaptál, s ugy varr-
tál egy öreg mentét. Öcsém ! nem vagyok én ollyan jó ember, kit
minden bolondra rá lehessen venni, mint téged ; vedd meg, vedd
azt az igaz mondót! benne engem nem találsz, azt mondhatom
szerelmes atyámfia! No nézze meg az ember!

Ezzel összefügg, hogy Császár se kérd se hall, hanem a
lapját egyenesen nyakamra kűldi. Mit csinálsz már most vele
mond[d] meg !?

Sajnálom, igen sajnálom hogy szegény Szásznénak egy
pár sort nem írhattam akkor; de igazán nem lehetett; elgondol-
tam hogy te, én, ő írtunk volna rá, ez által a barátság is kép-
viselve lett volna; késöbb látom hogy Tóth K. is figural; akkor
aztán - ha el nem késtem volna is, - nem lett volna kedvem.
Versed középszerű, de vigasztald magad, jobbat én sem írtam
volna. Szász tehát kecskeméti professor? Miért? jobb ott ? ezt
nem értem ! hisz a n-kőrösi iskola dolga jobban áll mint a kecs-
keméti anyagi tekintetben is; aztán veletek, köztetek, _ szó-
val nem értem!

Gyulait köszöntöm, ha még beszelsz vele; Szilágyi* Sán-
dornak mond (dj meg hogy köszönöm a Nők Könyvét, melylyet
meg nem küldött, bár Frieb[eisz] által kérettem szépen,- és a
nyugtatványt is elkűldöttem róla; most se nyugtatvány se könyv,
se pénz se posztó. Ha meg nem küldi, a Romanceroktól s Firdusi-
tól, melly nálam van, elbúcsúzhatik.

Jaj de [=] istentelen ! megint ennyi sok levelet ( ! ! !)` kapsz
tőlem; már a 4-ik lap ; te persze novemberben megint vála-
szolni fogsz! Szép !

Csókolunk ; nőmnek nem sokat használt a fördő, fiam kissé
erősebb már; hála istennek hogy a kedves komámasszonyról
mit sem irsz; bizonyosan nincs semmi baja ; Julcsát Laczit,
mindnyajotokat szivün[k]ből üdvözlünk, csókolunk. Nyugtasd
meg őket: Gömörre nézve; a mi nyúlik nem múlik! De öcsém
ollyan setét van már itt hogy alig látom mit irok, Isten áldjon
meg benneteket !

btod Miska
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551.

TISZA DOMOKOS_ARANYNAK

Geszt Sept IO-kén 1853.

Édes Aranybácsi!
Régólta itt hever már kedves levele válaszolatlanúl, de

ennek oka főleg Erdélyi útam volt. Onnan ugyan már egy hete
hogy kijöttem de azólta sem írhaték miután onnan hozott két
versem elveszett, irni pedig még e napig nem tudtam. Baj om-
ban csak a vigasztalt hogy Arany bácsi, ha lehetni[ !] is eset
rá hogy aggódna felettem, nem fog pár heti levélszünetért ag-
gódni, miután ez nem elsö nem is utolsó.

Születék azonban ma egy hosszú költemény, s épen mert
oly hosszú, levelem prózai részét ezennel bezárom.

Isten áldja meg!
szerető tanítványa

Tisza Domokos
Ősszell

(Szabálytalan Elegia)

Ne költsetek fel álmaimból !
Magam a hervadó természet
Fonyadt ékével mulatom
A hulló lombot hallgatom
S keblemben kél egy sajgó érzet
Mély, lassú rokon fáj dalom.
- S melyek tavaszkor, álmaim,
Oly ragyogók és élethők valának,
Most mind a bús, sötét halálnak
Járnak árnyékain.

. . . Saját őszömre gondolok!
S é rideg gondolatra . .
Keblem szorúl, szívem dobog.
Bár csak már föld alatt lehetnék !
Meghalni tüstént, úgy szeretnék !
Meghalni míg ifjú vagyok ! !
Behúnyom könyes szememet .
- S ím fest nekem a képzelet
Őszömből sivár képeket.

1 AJ. kritikáját e versrõl ld. 315. I.
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35 - Öreg vagyok. Arcám virágát
Lefonyasztá a kor dere,
s Ingó fejem gyér szálait
Hó, -zúzmarával lepte be.
Karom mely oly forrón övezte

4” A lányka karcsú termetit
Most reszketeg; tág öleléssel
_: Vaskos kályhát kerít.*
Oröm és kedvet, régi hű lakómat
Ugy ismerem már csak mint azon idegent

45 Ki országúton ablakom előtt
Anyiszor járt, anyiszor ment,
De hozzám soha be nem jött.
- Mert hiszen vígadnak körűlem
Minden vigad, de én kivűlem;

50 Szívemnek mert már nincs hogy min öríiljen
Elnyelte multam a jelent.
S többé már a jövő sem az,
A bájos csalfa jós leány
Ki mindent jósoljon nekem

55 Mit szűm ohajt mit szűm kíván;
Hanem egy rém, mely örül áll
Koporsóm nyitott ajtajánál
Mindig ijeszt, mindig kinál !
S egy vágyad nincs aggott kebel

°° Amelyet még elérni vélsz,
Hogy a bősz rém ne súgja rá:
,,Ha addig élsz!" „Ha addig élsz!" -
Hagyj el! hagyj el kérlek! esengem! -
Rút ábrándkép óh hagyj el engem ! -

“S . . . Minden lomb és levél lehullt
Minden virág már elvirult
Egy zöld füvet szem nem talál,
Trónj ára lépett a halál !

. S én hallgatok, csak hallgatok .
7" - Míg semmit már nem hallhatok.

- Óh mért hogy meg nem halhatok
Mig ifju s boldog vagyok!

"' [AJ. rosszallását kifejező aláhúzásokat dőlt szedéssel adjuk.]
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ERCSEY SÁNDOR-ARANYNAK
N. Szalonta, sept. II. 1853.

Kedves bátyám !
A napokban kerültem haza Debrec[en]bő1: s még mielőtt

elindultam volna, föltettem magamban, hogy mihelyt haza jö-
vök, azonnal írok bátyáméknak. De biz ez holmi apró bajosko-
dások miatt egész mostanig elmaradt, azért tehát teszem azt
ezennel.

Tehát: Debrecenben valék, az ügyvédi eskü letétele végett,
mellyből minden bővebb szószaporitás nélkül következik, hogy
én is az ujonnan kinevezettek között vagyok. Azonban, tudja
isten, mellyiknek örültem volna jobban, vagy mellyik szerzett
volna nagyobb aggodalmat hogy kinevezetek, vagy ha ki nem
neveztettem volna. Mindeniknek meg van a maga rosz oldala:
A kinevezés, az igaz, ideiglenesen ad egy kis bizonytalan, de
bizony keservesen megérdemlett kenyeret; - végén van azon-
ban ennek azon bökkenő, hogy egy vagy két év mulva censu-
rázni kell az új törvények azon végetlen chaoszából, mellyben az
ember alig tudja magát mégeddig orientálni is; végén van azon
másik bökkenő is, hogy . A ki nem nevezés pedig ismét saját-
ságos dolog lett volna reám és velem együtt több hasonló sorsú
emberekre nézve. - A kinevezések különben sajátságos combi-
natióval vannak téve; mert például Szalontára, hol eddig 3.
fiscalis is alig volt képes megélni ; és a melly dicső Szalonta vá-
rosa, a föld hátán lévő legnyomoruságosabb helyek egyike min-
den ollyan emberre nézve, kiket a sors arra kárhoztatott hogy
húsz körmük után éljenek - most van nevezve 5. ügyvéd,
Szarvas városba 2. Békésre: I., Csabára: három stb. De ez még
mind csak türhetö volna, hanem rám nézve még azon furcsa
malheur adta magát elő, hogy ide nevezték ki idősebb Ercsey
Sándort is! Es én; s velem együtt minden józan eszű ember,
valamint nem szégyenlheti azt bármillyen állapotú rokona le-
gyen is: - úgy, nem hiszem, hogy legyen valaki, kiben különös
érzést ne idézne elő, ha egy Rozvány Kosztihoz hasonló fráter
kétszeresen druszája, collegaja és azzal néha-néha, veszedelme-
Sen confundáltatik. - Idősb Ercsey Sándoron kivűl ide van
még ki nevezve bizonyos Kalotay Zsigmond nevű is; becsületes,
együgyü ember.

Mellyekből átláthatja bátyám hogy a collegátusság, okos
emberek között, nem volna valami nagyon Veszedelmes, ha a
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vetélkedésnek, Szalontán, olly sok tárgya lenne, mint a millyen
kevés van. De Szalontán nem sokat néznek arra kiben van több
képesség és becsűletesség; - hanem arra tekintenek a kinek
nagyobb fej e, nagyobb szája és nagyobb szemtelensége van. No
de elég ebből ennyi. -

Hanem más nagyobb baj is van. Az t. i. hogy a thron-
örökös ide s tova haza kerűl. - Én csak mástól hallom azon
axiomat vagy minek nevezzem, hogy a gyermek, azoknak a
kiket a pap összeesketett, örömet okoz. De én ezt, - mind-
amellett, hogy a kis gyermeket, ha az másé, - szeretem --
egyátaljában nem tudom megfogni. ~ Sőt némelly bolondok,
ollyan ostoba dolgot is beszélnek, hogy a gyermekkel a gazdag-
ság is szaporodik. Ezzel is épen ellenkezőt tapasztaltam; mert
nekem, a fenttisztelt korona-örökös, kinek pedig mégeddig földi
ember nem nézett szeme közé, eddig is van már vagy Ioo.
vfntomban. - Pedig engem egyátaljában nem sarkantyuz azon
dicsőség, hogy a nagyhírű család élő fajának lombjait tovább
terjesszem, s legkevesebb gondom volna az életben, ha tudnám
azt, hogy a nemes família utolsója velem és bennem oda költö-
zik, hol, - mint mondják, - az angyalok kukorikolnak. És
kivált most, a mikor Tompa „A Gólyához“-t irta. - Hanem
hiszen hiában rugódozunk a fátum ellen, csak kinlódnunk kell
ezen rosz világban, mig lehet. -

Szilágyi István, nehány nappal ezelőtt, mint szokott
illyenkor tájjban, - Szalontán, - és mint szokott Fónyad
Istvánnál volt. - Történetesen találkoztam vele, mert látoga-
tásával (Zmit egyébiránt nem is nagyon ohajtottam volna:) nem
szerencséltetett. És a mint szinte illyenkor, és mindig szokása,
- most is beteg volt. _ Panaszkodik hogy bátyám régen nem
irt neki, s hogy nem tud róla (:már t.i. bátyámról:) semmit. -
A mint beszélik, és egy vele volt professor társa is erősité, már
felesége, sőt gyermeke is van; - de én rettenetesen tamás va-
gyok benne.

A tavalyi buzájuk még most is itt és meg van bátyámék-
nak; és az itt is lehet addig, mig annak eladásáról nem rendel-
keznek. Hogy ez idén mennyi termett, azt még most sem tu-
dom, mert Jámborné már régen nem volt nálunk. Valamintsége-
sen[ !] nem tudom azt sem, hogy az eladott szénán kivűl mennyi
szénája van bátyámnak; hanem azt tudom, hogy a mi és a
mennyi van, az megvan.

A fáskertre nézve gondom lesz, hogy tavaszra egy nehány
vad fánk legyen. Addig is pedig, még azon vad fából szelid fa
lesz, a kiveszendőket igyekszem kipótoltatni.
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:hozzám küldje vissza. Én restelem a kellemetlenséget akarkıvel
de hiában, az ember ezen önző világban, magához van legköze-99
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A házra nézve, - mellyből nehány nap mulva költözik a
patikás - mostanában irtam meg _neki: hogy a kötelezvény
szerint, a szükséges reparatiokat tegye meg, s a mi hiba van
benne, hozassa helyre. S ő nekem, levelemre, az ezennel közlött
és jeremiádokkal-telj es levélben válaszol. S ezt, pro notitia
Leıfum gerendarum, szükségesnek véltem bátyámmal-_ olly meg-
jegyzés mellett közlem, hogy azt teendő észrevételeivel együtt

lebb.
A házat, jövő évre, mint irám, egy nőtlen cs.k. pénztár-

;.1-ıoknak adtam át. Hanem itt ismét bökkenő van. Ugyanıs,_rnınt
köz tudomású dolog, Gyula a nagy kályhát kıhordatta volt, és
,azfimostanig sem lévén berakva, természetesen a szoba fütő-
instrumentum nélkül van ; mellyre pedig a télen, ha élő állat
lakik benne, egy kis szükség is talál lenni. Igen jó lesz hát, és
ohajtott eredménye talán meg is leend, ha bátyám Gyulának,
egy pár sort ír, és őt felhívja, hogy miután a kályhát kihordatta,
rakassa is be azt, mert ha én szólok Gyulának csak ötöl-hatol, s
kutíyában sem veszi.

_ Kivánsága szerint bátyámnak felszólitottam Jámbornét
lis, hogy ha valami eladóföldet hall, adja hirűl. Ez okból Forneth
'Károly ex-patikást is megszólitom hogy a nála-.lévő Ioo pengőt
e hónap végére fizesse le. Ha aztán rögtön földet- nem kapnék, -
mi nagyon valószínű - valami biztosabb helyre, és olly módon
adom át, hogy bármikor, rövid időn megkaphassuk.

Nem tudom irám-e multkori levelemben, hogy Ercsey
Jani a mult hetekben, futtában nálunk lévén, bennünket lequar
főzni meghívott. Ezen meghívás következtében, holnap lesz a
sályi expeditio. S ha megint olly regényesen járnók meg mint
tavaly, az eredményt közlendem. -

Ezekből láthatja bátyám, hogy olly hosszú levelet irtam,
a millyet csak lehetett, azért a viszonosságot megvárom.

Egyébiránt mindnyájokat ölelvén és csokolván, vagyok
vagyunk és maradunk etc

szerető öccse
Ifjabb Ercsey Sándor

U.i. Az öreg urnak ismét Ollyan szép szerencséje történt: hogy
Tamasdán vagy 3oo. pfntot' érő buzája, - asztagban be lévén
rakva - elégett. - ˇ
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TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt September 23-án 1853
Édes Arany bácsi !
Ki sem mondhatom, mily haraggal löktem el az épen most

érkezett Délibábot, Tóth Kálmán szerencsétlen balladáuak
keresztelt üres rímfércét olvasván. Épen a napokban készitém
Beczkónét, melyet itt küldök, épen a napokban gondolkoztam
komolyan a ballada kellékei és szépségei felett; s im most ezt
olvasom! Szerencsétlen Gara Mária! Valóban ha magamban, a
szerénység maskját kicsit letéve, magamról gondolkozom, elhi-
szem hogy ha csak magyarúl tudnék, s csak a mostani napi saj-
tóbul ismerném a magyar irodalmat, már rég elment volna az
eszem mert legnagyobb költőnek hinném magam a világon.

Nem Arany vagy Tompa, de csak egy Sükey nevivel sem
találkozik az ember e lap hasábjain.

Az egész Délibáb Jenevaiból meg Tóth Kálmánból áll ki,
meg osztán vidéki színházi hírekből melyek mind oda mennek
ki. X-en szept I-én Dalma köztetszéssel adatott. Az egész Délibáb
nem egyébb mint egy fót a Zsuzsi veres nadrágán. De már
erpectoráltam magam. Kérem írja meg Arany bácsi, vajjon
megindulnak e Pákhék?

Az Isten áldja meg!
szerető tanítványa

Tisza__Domokos.
Beczkónél

Fel várnak büszke asszonya !
=fi 'ˇ Bezzızõnë fajta! fel!

A vár megett hő éneket
Egy dalia énekel.

A vár megett csalfán rezeg
Csalfán a holdsugár

Dalia lován űl a leány
S fut szép Jolánka már !"

Igy szól a várnagy s kél a nő
Selyem párnáiból,

Fél imetten, nagy félelem
Közt kérdi - hol ég hol? -

1 AJ. kritikáját e versről ld. 315-316. l.



, ,Álfélelem !" ,,A szerelem
Ég csak most asszonyom!

Gyerő lovag, szép lyányodat
Elrablá, - ez bajom.”

40 . . Rettentő érzelmek között
Hág és száll a kebel . .

- „Én lya[ !]nyomat, Jola[ l]nomat?
Egek bosszúra fel!

En lyányomat Jolánomat?
45 Óh tudd meg szemtelen

Ha nő vagyok, anya vagyok
Nincs neked kegyelem!"

Hívatja mind kik férjivel
Harcoltak egykoron,

50 Feles cseléd és harci nép
Áll a várudvaron.

- ,,Feles cseléd és harci nép !
Bár mind elvesszetek

Én lyányomat, galambomat
55 Megmentik e kezek !”

Száguldnak holdas éjszakán
_ A sebes lovagok

Urasszonyuk, lett hadnagyuk
Kergetik a nyomot.

'° Úrasszonyuk lett hadnagyıık
Nyargalnak - azalatt

Várában a szép dalia
Jolánkával mulat.

Keletfelé a hajnal ég
“ A lovaghad megállt.

Elérve már vad Gyerő vár
S Beczkóné így kiált:

,,Elérve már vad Gyerő vár!
Vén Pál, biztos cseléd!

7° A várba fel menj innen el
S Gyerőnek ezt beszéld:

Leányáért hogy asszonyod
Nyargala ide át
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És tõıe õt (békén bıõbb)
75 Kéri tulajdonát.

De hogyha őt nem adja ki-
És mindent megtagad

Föld szinire, dől vára le,
Kő kövön nem marad."

“° “Gyerő vár népe felriad . . .
- Mint tói hattyú szép

Beczkó Jolán, a vesztett lyány
A várerkélyre lép.

Beczkó Joláns ,,Anyám, anyám"
55 Erkélyről így kiált

,,Gyerő lovag engem nem ad,
Fel! ostromold a várt !"

„De minden nyil, minden golyó
Mely a várfalra hull,

°° Fej em felett, keblem megett,
Vagy rajta át, vonúl.

- Fej em felett, keblem megett!
Mert ostromod alatt

Gyerőné a várasszonya
95 Az erkélyen marad !"

Beczkóné mérge megtörik .
ES könyekben foly -el,

,,Jolán Jolán, te kedves lány
S az ifju férj és nő

10° Kéj jel tele sietve le
Anyját ölelni

554.

ERcsEY SÁNDOR-ARANYNAK
Szalonta, september 25. 1853.

Kedves bátyám ! "
Utolsó levelem küldése óta ismét baj van. Es ezen baj

abból áll, hogy azon kályhát, mellyet Gyula a szobából tavaly
kihordatott többé vissza rakni nem lehet, minthogy annyira

5 össze van töredezve, mikép nincs az a Csupor-teremtő Jósh
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Peter a ki összecsinálja vagy- összerakja. És most már az a kér-
dés mit csináljak? Mert Gyula, kit ez iránt megszólitottam, azzal
áll elő, hogy ezen kályha már akkor is, midőn ő a házhoz ment,
annyira rosz volt, miszerint csak inasa ügyességének köszönheti,

ıo hogy a gőz és füstbeni megfııladástól, egy télen keresztül meg-
menekedett. - Demque ebnek és egy mas valammek nem akad
ura.

Most tehát már az a kérdés: mit csináljunk?, mert azon
nőtlen pénztárnok, ki a szobát vagyis házat kivette, kályha nél-

15 kül nem lehet.
Én legjobbnak látnám, ha ide egy kis öntött vas kemen-

cét vennénk, mellynek ára 16-18. pengőforint; s melly aztán
egy ember-életig megbimá. Azonban ha bátyám jobbat gondol
még jobban lesz a dolog. Ezen ujonnan veendő vaskemencét

20 pedig nem vehetnők természetesen másból mint az uj onnanfıze-
tendő első angariából,

Csupán arra kérem tehát bátyámat, hogy e tekintetben
válaszát és akaratát sietősen tudassa velem, mert a házba ide s
tova, bele költöznék, 5 -6. nap múlva, a pénztárnok, s midőn

25 az ember valamelly ügyes asszonnyal kitakaıittatandja (:mire
hasonlóul kelleni fog egy pár forint:) akkor egyuttal be is
tétetnők azon vaskemencét, mellyet a jövő hét elején történendő
Váradi vásárkor szeretnék megvétetni. -

Különben a házat 80. pfntért vevé ki a pénztárnok.
30 Küldendő soraiban egyszersmind multkor küldött leve-

lemnek azon részére is, melly a házat illeti, határozott választ
várok.

Aldja meg az isten bátyámékat; öleljük csókoljuk mind-
nyájokat.

35 Szerető öccse
Ifj. Ercsey Sándor

555.

ARANY-ERCSEY SÁNDORNAK

Nagy-Kőrös, sept. 27. 1853.
Kedves öcsém Sándor!
Két rendbeli leveled fekszik előttem, s a mi furcsa, saját

dolgomban neked kell sürgetni a választ. A napokban Pesten
voltam a falamiával együtt, azért késett válaszom az elsőre.

5 Tehát: a mi a Wölfel levelét illeti: én nem tudom, mit tegyek
vele. Talán jogom volna a reparatiókat sürgetni: de hiszen tett
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is valamit és olly rövid használatért eléggé megfizetett. A
contractust sem tudom, hogyan van szerkesztve: csak per-
missiv-e a reparatio benne, vagy határozottan obligativ. Utolsó
esetben tégy vele valamit, ha nem annyit mint jogos, legalább a
mi méltányos.

Épen illyen formán vagyok S. Gyulával is. Ő ugyan, mint-
hogy a kályhát kihordatta, tartoznék azt bármilly rosz, bera-
katni; csakhogy ez is késő már egy kissé, azóta egy év jött közbe
aztán meg mikép húzakodol vele mostani helyzetedben? Az első
angaıiából vétess egy vaskályhát, azt nem olly könnyen eszik
meg a lakók.

A búza, mi nálatok van, ha megfér, legyen ott télközépig,
vagy tavasz feléig, akkor majd eladhatod. Jámborné talán tud
helyet adni az uj termésnek, mert gondolom, hogy az nem olly
sok lesz. Az általad említett széna mennyiségét tudd meg és add
el, ha veszi valaki. A fás kertben jobb lenne ősszel, mint tavasz-
szal ültetni vadcsemetéket.

Ennyit de oeoonomicis.
Hogy kineveztek ügyvéddé, az ugyhiszem még is jobb,

körülményeid közt, mint az ellenkező. Két év alatt sok gyakor-
latot szerez az ember, addig a ,,chaosz" is tisztul, aztán meg a
két évből 5 is lehet, aztán még egyéb rendszer is jöhet be stb.
Hogy a collegatusban nem sok gyönyört találhatsz, azt meghi-
szem. Talán a társas bíróság okozza, hogy 5 ügyvédet neveztek
Szalontára, holott Kőrösre (18.000 lakoshoz) csak négyet; de
itt nincs társasbíróság.

A trón-örökös azóta tán haza is érkezett; azóta úgy hiszem,
másképen beszélsz felőle, s igazat adsz Szemere Pálnak, ki egy-
szer életében szép verset is irt, mikép következik:

Nem! a magtalannak tünemény világa,
A hol ő bujdosott, csak egy vadon homok,
Mellyből a nyomorult, mihelyest kihága,
Enyészten enyésznek ösvényin a nyomok.

Igaz hogy ö ezt vagy 40 évvel ezelőtt irta, a másik vers
pedig mire te hivatkoztál pár éve kelt s e közt nagy a kü-
lönbség.

Szilágyi nem panaszkodhatik rám: utolszor én irtam neki
s nem válaszolt. Ennek már 3/4 éve az igaz, de én csak elvárom,
míg ír.

Ujság itt semmi, kivéve amit már tudhatsz, hogy gymna-
siumunk nyilvános, azaz államérvényes bizonyítványokat adhat.

IO



50

55

00

65

70

Az ünnepélyes megnyitás octob. 3-án lesz. Mi prófessorok
(mint minden az austıiai világon) ideiglenesen meg vagyunk erő-
sjtve ; Szász praeveniálta, mint Megyeri a macskát és Kecske-
métre ment tanárnak, hol a gymnasium bukófélen van. Fizeté-
nünk azonban marad mint Arad, az igaz hogy dolgunk több lesz
s a drágaság nő, mint árvíz.

Pestre semmi egyébért nem mentünk, mint szórakozni, s
mivel a gyermekektől, kiket két éve hogy bíztatunk, nem ma-
radhatánk. Pákh alkalmasint meginditja a Szépirodalmi Lapo-
kat: a Délibáb pedig főfájásról panaszkodik.

Ez utóbbi baj engem is az egész vacatión által kinzott, fül
zugással párosulva, elanynyira, hogy szellemi munkával nem is
igen foglalkozhattam, de kárpotlásúl unatkoztam rettenetesen.

Janit, ha ismét megfordııl nálatok, köszöntsd nevemben.
Neki is fogok irni rövid nap; sűrűbben is tenném azt, ha volna
miről levelezni. Mint egyes ember, okosan teszi, ha visszatér a
mérnökségre, ott legalább pénzt keres, mig most ingyen vesződik
Sályi helységében. Sajnálom, hogy a lequár főzésben részt nem
vehettem, olly jól esik a tavalyi expeditio emléke, minden veszé-
lyek daczára mellyeket kiálltunk. Remélem, hogy most szeren-
csésebben jártatok: farkas, medve vadkan, oroszlán nem rémi-
tett benneteket.

Köszöntöm az ismerősöket, rokonokat. Titeket pedig ölel-
lek családostol, s maradok

szerető sógorod
Arany János

556.

ARANY-TOMPA M11-IÁLYNAK

Mihálynap 1853. Nagy-Kőrösről. [szept. 29.]

[Megszólítás nélk`ül.]
Mielőtt hivatali kötelességem szerint elindulnék e kulcsos

városban minden néven nevezendö Mihályt és ,,Tihájt“ megkö-
szönteni: megemlékszem rólad te ,,suttogó bokroknak édes fül-
mihálya" előveszem a te, vastag tollal, a lehető leggazda(g)sá-

5 gostalanabbul írott leveledet és íme válaszolok.
Azon pontok közül, mel1yek(miatt) szerint én előtted ha-

szontalan ember lettem, az a.) és b.) pont tudomásul vétetik.
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A c.) pontra csak annyit mondok-, hogy jobb arról semmit
se mondani. Nem volt az erszény-, vagy más afféle baj: hála
istennek hogy elmult!

A virágregékért tehát kapsz négyszáz ft készpénzt, miután
a 2oo példányod is elkelt már. Így is jól van, bár amúgy szebb
lett volna. Ad vocem irodalom ! ha a Délibábban olvasod, za mit
az a szamár Jókay ír Toldiról, ne hidd, egy szó igaz sincs benne,
nem is beszéltem vele, sem senkivel e tárgyról: annál bolondabb
hogy a közönséget efféle hírrel mystificálják. Pesten ugyan.vol-
tam, családostúl, leginkább a gyermekek végett, kik a fővá-
rost( ?) még nem látták, és szórakozás okáért; találkoztam is
némellyekkel az írófélék közűl, Lisznyainál Jókaival együtt
ebédeltem: de olly vadat senkinek se mondtam, (a) minőt *a
Délibáb újságol. Az igaz, ideje volna már, hogy egy afféle hirde-
tés (igaz) való legyen, de hiába! Gondoltam, hogy nyilatkozni
kellene: de minek? ugy is elfelejtik. Ha Bogár Mátyás szegedi
asztalos (vagy ki?) az örökmozgony feltalálásáról ujságokban
elhíresedett is: azért, ha ígéretét be nem váltja, nem lehet tőle
az örökmozgonyt executióval behajtani, ugy-e?

A szentesi dolog nem lett volna bolondság. Hozzám min-
den esetre közelebb fogtál volna lenni: úgy hiszem az Ekkl [ézsi]a
is jobb, mint Hanva, habár nem olly kényelmes is, mert több
dologgal jár. Azonban te tudod körülményeidet: ha maradsz,
okod van rá bizonynyal.

Török János atyánkfiával egy kissé megcsiklandottalak.
Tudom, hogy téged is felszólított volt egy mondvacsínált vers
készítésére; mire aztán Sükei azt a bonmót csinálta, hogy
,,Tompa, mihelyt veszi a levelét, feljő Pestre s meggyujtja a
házát T-nek, vagy agyonüti."

Kérdezed továbbá, mit cselekedjél Császárral, ki lapját
megküldötte? Hát, légy dolgozótársa, ollyan legalább, mint én,
ki az elmúlt fertályban egy betűt sem küldtem neki.

Szász nem azért kecskeméti professor mintha ott jobb
volna. A gymnasium ottan nehezen fog megélni, mert aszkórban
szenved a pénzalap; mi pedig már nyílvánosak vagyunk. Ha-
nem részint felülről jöhető kedvetlenségtől ijedt meg, részint az
itteni emberek közzül egy párnak hidegsége hatott rá roszúl,
midőn felülről kérdés alá jövén, innen alulról pártolásra volt
szüksége; részint egy apa gorombáskodott vele, minthogy fia
az érettségi vizsgán a mathesisből megbukott. Elég az hozzá,
ő, mi előtt Erdélybe ment volna, leköszönt. - Gyulait is meg-
választották volt Kecskemétre (ólba szőke, minthogy épen ott
tartózkodott) - fel is vállalta, de Pestre menvén, megbánta s
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letette. Pesten azt hallottam hogy a Pákh lapja ismét megin-
dujna; ezen kivül nagy készület van egy tudományos és szépi-
rodalmi „revue”-re, melly, havi folyamokban, új évkor indulna
meg, a mágnások pénzén, a francia ,,Revue des 'deux Mondes"
mintájára. Majd meglássuk.

Szilágyival a Nők könyve iránt még nem beszéltem
ugyan: azonban ha neked az a Nők könyve olly kedves, küldd
el nekem Firdusit és a Romancerot s én szívesen odaadom a
magam példányát. Jó lesz.?

Vacatiónk fogyatékán van. Egyébiránt nem bánom, sem-
mi köszönet benne. Az ember halálra únja magát, s az egyfor-
maság miatt még dolgozni sincs kedve. Úgy ment el tőlem e
két hónap, mintha ellopták volna, semmit sem dolgoztam. Ez
is szép, nem csak az, hogy te 4 lapot írtál be olly kis formátumú
leveledben, mint a ,,Kaláıizsok," Székely Józsitól. Ad vocem
„K -k” : Tót K. verseire Pesten a Szépirodalmi (Szemle) Lapok
ezt a vitzet akarta volt csinálni: „Tóth K. arczképe, megjelent,
versekkel." A kép nagy, a vers kis formatum.

Feleségem s gyermekeimről nem írtam: mindnyájan egész-
ségesek, mint a mack, köszöntünk, csókolunk mind hármóto-
kat, én pedig azonfelűl maradok

szerető barátod
AJános

557.

KERTBENY KAROLY_ARANYNAK

Ofen, 30953 [30.9. 1853], Montag
Wasserstadt, Kapuzinerplatz, No 45

Mein Herr !
Sie erhalten anbei ein Exemplar meiner neuesten Ueber-

setzung.
Diese Gabe mit herzlicheren Worten der Freundschaft

Ihnen zu widmen, benahmen Sie mir das Recht. Ich sende Ihnen
aber das Album, - und von all den 55 lebenden Autoren meiner
Sammlung Ihnen allein, - Weil Ihr gesellschaftliches Beneh-
men gegen mich, mich nicht hindern darf und soll, Ihrem geweih-
ten Dichtergeist meine Huldigung darzubıingen.

Wollen Sie dies Exemplar, Wenn Sie es nicht mehr bedür-
fčn, auch Herrn Tompa zur Durchsicht einsenden, denn ich
vermag natürlich nicht an alle 55 lebenden Dichter Freiexemp-
lare zu vertheilen_
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Wenn Sie eine Ahnung davon haben, wie schwer es ist aus
dem völlig ungeordneten, nur mühsam zugänglichen Chaos
ungrischer Literatur eine nur einigermal3en entsprechende Aus.
wahl zu treffen ; Wenn Sie ferner wissen, da|3 Niemand ungefäl.
liger und indolenter als ein ungrischer Schriftsteller ist, und dal3
man mir also auch all mein Ersuchen, nicht einmal im eig-nen
Interesse mit irgend einem Rath und geringster Beihülfe entge-
genkam; wenn Sie endlich zu würdigen wissen, was es an und
für sich heiI3t, eine solche Aufgabe, wie beifolgende Ueberset..
zungen, nur annähernd zu lösen, so werden Sie über meine Arbeit
billig urtheilen.

Bei der groJ3en Entfemung vom Druckorte waren zahl-
reiche Druckfehler durchaus nicht zu vermeiden, und ich mache
Sie auch das darauf bezügliche VerzeichniB besonders aufmerk-
sam; so sind bei Ihrer Biographie nur 3 Gedichte angegeben,
Während ich in der That 4 aufnahm, und zwar Seite 390, 411,
432, 480. DaI3 ich nicht mehr von Ihnen aufgenommen, sind
nur Sie allein schuld, da Sie meine Bitte um Beiträge und
Beihülfe zu bestimmt und schroff abwiesen, bei Ihrem Pester
Aufenthalt auch durchaus keine Notiz von mir nahmen, als daB
es mir noch beifallen könnte, Sie mit meiner Fürsorge und
Angstlichkeit für Ihren so berechtigten Ruhm, jemals wieder
zu behelligen.

Mit gröBter Achtung
Ihr ergebener

Kertbeny

558.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös oct. 3. 1853.
Kedves Domokos !
Megint két levele fekszik előttem: szept. 10 - és 23-káról.
Elmulván a nagy vacátió, illő hogy már most a levélírás-

ban is nagyobb szorgalmat fejtsek ki, mint eddig. Soha két
hónapot olly áldatlanul nem vesztettem el életemből, mint e
kettőt. Mert ne higye ám, a mit Jókay ír a Délibábban, hogy én
Toldit mit (irtam) fejeztem be. Ez olly uj dondászi kacsa, melly-
nek eredetét meg nem foghatom. Már most szépen vagyok a
közönséggel. _

Igaza van; csupán a magyar irodalomból nem ismerhetne
meg a balladát, mint még sok egyebet sem. Azonban, hogy 3
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Dejjbáb nem jobb, mint a millyen, annak oka nem egészen
Jókaiban rejlik. Nem írnak neki, mert nincs, a ki írjon. A régiebb
tehetségek elfogytak, _kıfogytak: az ıfju ónások nagyon közép-
Sze;-(íek. A közönség jóhoz, vagy legalább csattanóshoz (frap-
pant) van szokva. Szóval most olly átmeneti időszak van, minek
természetesen be kellett következni, - szerencse, ha ez átme-
neti pangás nem a halálba vezet.

Tegnap ment végbe iskolánk, mint nyilvános tanintézet,
ünnepélyes megnyitása. Beszéltünk minmagunknak - ettünk,
if,-tunk minmagunknak és táncoltunk nagyba - azaz a ki ott
volt. A ,,nyilvánosság" azt teszi, hogy ha majd egyetembe akar
menni, előttünk is leteheti a vizsgálatot és felrııházhatjuk állam-
érvényes bizonyítvánnyal, mellyaztángilt az egész birodalomban
s nem esik ujabb censura alá. Ezzel pedig azt akarom mondani,
hogy Ceglédtől Körösig vas út van, s ha majd felfelé jőnek, talán-
talán helyrehozzák a tavaszi múlasztást. Faxit Deus& Kovács
bácsi!

Versei iránt most nem akarok szőrszálhasgató bírálatba
elegyedni. Az elegiábanl van - van valami, de mégsem megy az
jól, nem a versformát értem, hanem a tónt, méginkább az érzést.
Idegen érzelmeket helyesen tolmácsolni: a legnehezebb feladat
költőnek. Ki kell vetkőznie saját énjéből, egy egészen más egyed
világába kell áthelyezkednie, szóval a legnagyobb tárgyiasság
mellett lyrai érzelmeket költeni: ez nem könnyü dolog. Saját
örömünket, fájdalmuııkat önteni dalba, vagy elégiába: ez in-
kább sükerül; idegen lélekállapotokat eposílag vagy drámailag
feltüntetni: ez sem olly nehéz ; de lyrai fokra emelni: valóban az.
Innen van, hogy Kovácsiban írt versei, hol saját lélekállapota
szolgált, hacsak némileg is, alapul, szépen sikerültek: de midőn,
mint itt, más helyzetbe teszi átal önmagát, sehogysem megy. A
,,vaskos kályhának tág ölelése" nevetséges, s hogy itt annak helye
nincs, azt érzeni fogja.

A ballada* már sokkal sükerültebb, a forma (nem a verse-
lést értem) találva van; a nyelv is jó, bár néhol nyűgözve.
Inkább vesszen a rím, mint a nyelven erőtetés lássék, már
pedig az efféléket:

A várba fel menj innen el,
Föld szinire dől vára le,
Fejem felett, keblem megett

1 Ősszel cimű elégiát ld. e kötetben 301-302. 1.
* Beczkóné cimű balladát ld. e kötetben 306-308. l.
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erőltetésnek tartom. Ugyan azon sorok ismétlése balladában
itt ott szépen jő ki: de nem kell. vele visszaélní; véleményem sze-
rint itt több rep [eti]tio is van a kelleténél. Mindent mértékkel!
Kivált. ha még, rep [eti]tio kedvéért a vár asszonya így szólítja
meg cselédeit:

Feles cseléd és harci nép ez már nem lehet jól. Igaz, hogy
az ó balladák effélékben bővelkednek: de azért ez nem minde-
nütt művészet: a troubadourok szorultsága néha kelleténél pon-
gyolábbá tette a költeményt. A mai művész tartsa meg mint
figurát, de ne láttassék rajta, mintha szorııltságból kisegítő,
vagy kényelmi eszközül használná.

Ezeket leszámítva a ballada jó, - jobb, mint soknyom-
tatott; a compositio ügyes ; az egész elég tárgyiasan van kitartva,
s az elbeszélő nemben még illyet egyet sem írt.

Most látom, hogy immár a 4-dik lapon vagyok: ezúttal
hát legyen elég.

Köszöntse nevemben Kovács bácsit; neki is írnék, ha e
levélben már minden lehető kőrösi ujdonságot ki nem merítet-

tem volna ; hacsak azt meg nem írom neki, hogy nálunk jelenleg
a hires Kétszeıi nemzeti drámai színtársúlata tart színi eléadá-
sokat, Julcsa és Laci most éppen a ,,Hazatérteket" élvezik Szi-
lágyi Sándor védszárnyai alatt, s az ő eltávoztok miatti csend-
nek köszönheti, édes Domokos, hogy e levelet írom; mire hova-
előbbi válaszát elvárva maradok

ölelő barátja
Arany János

559.

ARANY-NEY FERENCNEK

Nagy Körös okt. 4. 1853.

Tisztelt honfi!
Garay barátom számára e Boeotiában csak egy előfizető

akadván, azt küldöm olly kéréssel, hogy a szokott nyugtat-
ványt kezemhez juttatni sziveskedjék.

Üdvözletem mellett
tisztelője

Arany János

6



560.

TISZA DOMOKOS--ARANYNAK

Geszt Oct. rr-kén 1853.

Édes Aranybácsi!
Örömmel hallám hogy Toldiját utoljára csak bevégzé, de

megvallom nem igen merek gratulálni, miután a cudar Eggen-
berger piszkos viselete jól tudom igen felbosszantá. És Arany-

5 bácsi elfogadá ezt I Na de hogy is ne I Magyar költő, fia egy kétes
létü nemzetnek, mely az irodalom pártfogása által akarja nem-
zetiségét fenntartani, de a mely nemzetnek anyaga zsidó, szel-
leme német kézben van.

Irtam volna már elébb is, de különben az unahnig termé-
1° keny múzsám nem rég feküdt gyermekágyba, s én minden leve-

lemmel szeretek egy purdét küldeni ,,ha csak anyi is, mint az
öklöm". Saját két szülöttem mellett küldöm az „Ősszel” ángol-
rai fordításának egy' töredékét, melyet lassanként midön rá
ve[ !]nám lesz, egészre kipótolandok.

15 Isten áldja meg!
szerető tanítványa

Tisza Domokos.

Árcádia félel

Költő vagyok az angyalát no!
W Mondhatom derék hívatal

Élve egy rosz krispin takar be
Halva majd márványravatal

Zseni villanytól borzosan szösz
Hajfürteim szét lengenek

25 S mint fészekbe, az égi szarkák,
eszmék belé költenek.

S ha eszmém nem mindig vadontúj,
S mit zengek, már elzengte más,

Sebajı ! legjobbı tyúk alatt is,
m -Akad egy egy kotlós tojás

1 AJ kritikáját e versről ld. 337. 1.
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És éneklék megcsalt szerelmet,
Hogy keblem mint a sír-üres .

- Keblemhez mert gyomrom közel van,
S hogy nem ettem, két napja lesz.

Minden ruhafajtám lyukas de .
Ezért ki ne nevessetek

É lyukakon át a levegő-
Éggel mert én beszélgetek.

Cserép pipából füstölgetvén . . .
(Költönek ez legdrágább kincs)

Gondolkozom. Nem arról mim volt,
Hanem inkább arról mi nincs.

S ha ebéd nincs _ . hát alszom egyet !
Vagy a papkertbe elmegyek

Nyughelyem lesz egy tő büdöske
Lakomám egy taplós retek.

Költő vagyok az angyalát no !
Mondhatom súlyos egy teher

Deákgyomornak egy retek, de .
Ha meghalok még e se kell.

Szerelmi dal'

Pán. Mezei költő

A legszebbik bama lányt szeretem
Szerelemtől szorúl a kebelem
Nem csuda, mert szeme pillantása
Az égből egy csillag esett rája.

Csillaga egy sötét borús éjnek,
Pillantása titkolt szenvedélynek
Mely lassan kél mint zivatar éjjel
S megindúlván pusztít szerte széjjel.

Szíveink két völgy, melynek virága
Lomb s patakja, utólsó fűszála
Öszvesugni, öszvefolyni vágynék
De közöttök nagy kopár bérc áll még.

1 AJ. kritikáját e versről ld. 337. 1.



Nagy bérc, melyet akik nem szeretnek
Világnak, meg érdeknek neveznek,
Mely mind a két völgyre bút, árnyékot
Vet, s tesz köztök örök választékot.

Bár magasra nyuljék is e bérc fel
Egészen még minket nem választ el
Mert legfelsőbb csúcsát is átszállja
Gondolatunk gyors galambpostája.

In autumn*
[Arany János: Ősszel c. verséből]

A day of autumn, dull and chill . .
Odd weaıiness caught of me hold,
Like the enprison'd sad bird's thrill
My song is silent, sad and cold,
What can I do? Perhaps read now?
Rest thou Homer with skies of light
Rest, rest this time . . . Come Ossian thou
With thy dark lay of mist and night.

A cloudless sky should now but ache!
. _ . The placid smile of tranquil sea

A lively country beansbespread
O ! this view now should painful be!

. . The blue veilon the mountains' brow
Fair golden ships who running slit
The purple waves . . Come Ossian thou
With thy dark lay of mist and night.

There the blue hill of Zeus the seat . .
Here the green isle, which smiles in love
Foliage above, foliage beneath
Shadowy bow'r songful grove.
A flood washed blooming rich meadow,
With flocks of sheep and oxen white
What landscape that! Come Ossian thou
With thy dark lay of mist and night.

(folyt. következik)

3 AJ. ıznıüzájaı e fbzõiızásfõı ld. 337. 1.
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U.I. Irásom azért kétféle mert Geszten kezdett levelemet tegnap
ide Váradra behoztam s itt `végzém be. Az „Ősszelre" nézve a
formába egy kis hiba van miután itt minden sor egyenlő, de ha
különben jól lenne, ez talán nem volna lényeges hiba.

T.D.

561.

ERCSEY SÁNDOR-ARANYNAK

Szalonta, October 22. 1853.

Kedves bátyám !
Most az egyszer szomorú hírt vagyok kénytelen közleni. S

épen ezért, ha szükségét látnám, s ha tudnám azt, hogy nem
férj finak irok, - messziről kerűlnék a dolognak neki. Igy azon-
ban egyszerűen és pusztán tudatom: mikép szegény jámbornénak
a temetéséről most jövünk. O tegnapelőtt halt meg; s hihetőleg
a rendes orvoslás irányában megrögzött előitéletnek lőn áldoza-
ta. - Mintegy három hete lehet hogy betegségét meghallottuk,
s midőn kérdezősködénk hogy miféle betegségben van, - azon
feleletet nyertük hogy a hideg lelte ki. S természetes dolog,
hogy, - midőn e megyében az egész világot a hideg lelte - azt
hittük, hogy ő is a hideglelés azon nemében szenved, melly az
embert összevissza kinozza, s aztán egy pár hónap alatt az
ember kiheveri. S annyival meglepőbb és váratlanabb volt
reánk, midőn tegnap reggel halálának hírét vettük. Mi őszintén
sajnáljuk a szegény jó asszonyt, ki ha rendes orvoslást nyer,
bizonyosan még tovább élhetett volna, s k:i helyett sok hárpiát
vihetett volna el a halál.

Egyébiránt, jelen soraimat holmi profánusz tárgyakkal
zavarni nem akarván, mindnyájokat csokolva vagyok

őszintén szerető öccse
Sándor

[Cınızés :]
Arany jános tanár urnak
Oros háza felé

N.Körösön
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562.

ERcsEY sÁNDoR_ARANvNAK
Szalonta, october 28. 1853.

Kedves bátyám !
A napokban küldött szomorú tartalmú soraimba nem

akartam holmi profanus tárgyakat vegyitni, -- azért azt mos-
tanra hagytam.

Először is tudatom, hogy a mult héten, a Kelemen Xav.
Ferenc-féle kötelezvényt a várostól kiváltván: - hogy annak
valóságáról még jobban meggyőződjék bátyám, azt csaknem
egész teljességében imhol küldöm .|. alá csatolva.

A házat, - mint talán irám is már, csakugyan azon emli-
tett nőtlen pénztárnoknak adtam ki 80. nyolcvan pengőforin-
-tért. Többet nem adott érte, s midőn 100. pengőt kérék, a
K. Megyeri házát hozá föl ellenem, mellyért Gyula szintén 80.
pfntot fizet. Minthogy pedig, mint már tudattam volt, kály-
hánk nem vala a mult hetekben, Sz. Mihály vásárkor, épen csak
azért menék be Váradra, hogy egy öntött vaskályhát vegyek.
,A mit vettem is 22. pfnt 28 krkért. Ez az igaz jó drága, de
olcsóbban, a mi arra való lett volna, nem kaptam, és úgy gon-
doltam, hogy ha egy jót vesz az ember, élethosszig megbirja,
s ha eladná is az ember, mindenkor pénzt ér. És mivel a pénztár-
nok mégeddig egy garast sem fizetett, vásárlám vala a kályhát
saját pénzemen. Mit azonban nem felhányásképen mondok.

Tehát a kályhára nézve rendben volnánk; debiza ház többi
része körül olly temérdek a javitni - vagyis inkább újitni való,
hogy isten annak a megmondhatója. Minden - de minden nyak-
rafőre rohan az enyészet ölébe. Annál fogva oda kell gondolkoz-
nunk, hogy egy kis új házat épitsünk, vagy épittessünk jöven-
_dőre vagy azután. Mert ez nem érdemlí a foltozgatást. Most már
legsürgetősb dolog volna a kútcsináltatás, mert sem kutágas,
Sem kútkáva, nincs, de erre pénz, és pedig sok pénz kellene.
Patikás uram pedig, ki tagadhatlanul sok kárt hagyott maga
után, kárpótlást adni nem akar.

_ Ad vocem pati.kás. Ez az ember, maga is átlátván először
hıbáját, - azon hozzám küldött levelében, mit bátyámnak is
elkűldöttem volt, félig-meddig ígérte, hogy adni fog valami kár-
pótlást. Azonban midőn a háztól elköltözött, én ismét irtam
neki; de már akkor, a szép lelkű Rozvány Gyurka által, kikhez
költözött felbiztattatatván, egy másik, szinte hozzám küldött
levelében, azt irja, hogy nem ad egy kr kárpótlást is. Ekkor én,
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a károk nagyját, két eskütt emberrel megbecsültetvén (za becsü
25. pfntra rug:) - ezen ő egy kissé meg szeppent, és szinte
Rozvány Gy. által 20. pfntot megajánlott. Én tehát Rozvány..
nak a becsülevelet olly megjegyzéssel adtam át: hogy én ennyi-
vel is megelégszem; de nekem ne fizesse le a 20. pfntot ; hanem
reparáltasson a ház körül 20 pfntig, például kútágast csináltas-
son, az istáló tetejét igazittassa meg stb. Azonban, tegnap ismét
azon válasszal adá vissza Rozvány a becsülevelet, hogy a patikás
ismét nem akar adni egy krt is.

Félre tehát illy ember irányában a túl-humanismussal;
hanem küldje el bátyám, - ha még meg van azon levelét a
patikásnak, mit a minap elküldtem volt levelem mellett, s küld-
jön e mellett egy 15. kras bélyegpapirra irandó ügyvédi megbi-
zást ; hadd ijesztessek reá. Ha elvesztjük a pert, fogom én viselni
a perköltséget. Csakhogy ezekkel igen jó lesz nem késni.

Az ó-patikásnál a 100. pfnt ott van; mostanában fizetendő
le. -- Bondár Istvánt szinte megszólitám a 1oo. pfntért, s mon-
dám neki, hogy kell, mert rajta földet akarok vemıi. Mire ő azt
mondja, hogy ha földet nem kapnék, hagyjuk nála a pénzt,
továbbra is kamaton. Mégeddig, az igaz, földet nem kaptam, de
én jobb szeretném, hogy azon Bondár Istvánnál lévő pénz, becsü-
letes embernél volna. Jó lenne tehát a contractusát ennek is
elküldeni, hogy ha mostanában földet kaphatnék, ezen pénzt
lefizettethetném a Bondárral.

Az idei termés buzájuk bátyáméknak, - mint Jámbor
Kata mondja -- 8 és 1/2 köböl, felrostálatlanul. Ezt tehát majd
felrostáltatjuk, és az itt lévővel együtt, ha majdan kivánni fog-
ják bátyámék, - eladatjuk.

Szénájuk is van még bátyáméknak; de ezt bizonyosan
nem tudom mennyi lehet. Jól jártak bátyámék hogy a tavalyi
kis szénájokat eladtam. Az enyémnek vagy 8. boglyának, leg-
alább felét ellopták, s vallottam vagy 40. pfnt kárt. Igy járt
Jani is 3. szekérnyi szénáj ával a proportione.

Különben nincs nálunk semmi egyéb ujság annál: hogy
Lakatos Sándor megnősíilt, elvévén Demeter Linát ; - és hogy
Szalontán olly hideg van mikép én a mai napon jónak és üdvös-
nek láttam befüttetni; lévén tűzifám, isten kegyelméből, a télre,
elegendő. -

Én tehát csak irok néha-néha jócskán; mi ismét ne essék
felhányáskép mondva ; de bátyámék hallgatnak „mint a Kösi
vagy Kösű malma Szoboszlón" - Irjanak tehát minél előbb
és minél többet.

Isten áldja meg mindnyájokat Sándor



563.

ERCSEY sÁNDoR_ARANYNAK
Szalonta, october 29. esti

9. óra. 1853.
Kedves bátyám !
Jelentem alássan: hogy a korona-örökõsnő, ma hajnali 3

1/2 órakor, szerencsésen megszületett. Azaz: annyiban szeren-
csésen, hogy sem neki (:azonkivü1 hogy Fónyadné egyik szemét
meglehetősen összekarcolta:) sem a mi véghetetlenül több, -
anyjának, semmi látható baja mégeddig nincs. Hogy ipsét kinek
hivják, vagyis inkább fogják hívni, azt még most meg nem
mondhatom; - hanem annyit mondhatok, hogy ámbár ő kegyel-
me meglehetős kézzel-lábbal termett egyéniség: mindamellett
e világi bohóságoknak és bajoknak, nem tud vagy nem mer
szemébe nézni; mert mióta e fényes kilátású tyúk- sz [aro]s vi-
lágra jött, - szakadatlanul alszik; s csak egy párszor mutatta
még, hogy ha fiú lett volna, meglehetős trombitás válhaték vala
belőle.

Különben tiszteli és csókolja ő mindnyájokat, s különösen
Arany Julcsa nénjét ; és hasonlóan én is csókolom az egész atya-
fiságot.

Szerető öccse
Sándor

[Címzés 2]
Arany jános fő-gymnasiumi tanár úrnak.
Orosháza felé

N.Kőrösön.

564.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt 1-ső Nov. 1853.
Édes Arany bácsi !
Miután kedves levele vétele előtt épen két nappal indíték

egy epistolát Kőrös fele, nem tartám oly szoros kötelességemnek
a rögtöni felelést, mint a milyen az valósággal. Egyébiránt ez

5 tőlem (,,mit nevetsz ?") nem restség. Épen fent említett levelem-
ben fejtém ki leveleim hosszú közeinek okát, mely közökből
Aranybácsi tudni fogja ezentúl, hogy fejemben nem csak kimon-
ŐOÜZ. de actualis török háború foly, s az eszmék behozatala el
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10
van zárva. Úgy hiszem, hogy Szász Károly is, nevéhez kötött
circumspectusságból tartá exitussát Kőrösből kifele, félvén hogy
ha Európa súlyegyene felbomlik, a magyar ghibellinek és guelfek
is hajba kapnak, mikor osztán jobb Kecskeméten, hol negyven.
ezer lélek ajkairól zeng a magyar szó, mint Losonczy kedvelt
költőnk (of course!) írja valahol. Még erre is tudnék citálni egy

15 rímet ha már is túl nem tettem volna Brassain, élcekben és - ..._
Babeliádokban. (:Bábeli nyelvzavar anno 1.)
Isten áldja meg!

Szerető tanítványa
Tisza Domokos.

20 Mért búslakodsz P1
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Mért búslakodsz? Fej ed felett
Tán már nem kél fel a nap,

Alólad a föld elveszett
Istápa lábaidnak?

Vagytán kiürült a pohár
Amely előtted állott

Vagy a nő melynek áldozál
Szép kérgiből kihámlott .P

Vagy földi kincs vesztése bánt?
Vagy égi üdv kétsége

Kit szerettél testvér gyanánt
A barát hűtlensége

Sebaj ! igyál s ha nincs napod
A holdat majd kigyujthatod

Ha nincsen föld lábod alatt
Nevel a bor majd szárnyakat.

S mert üressé lett a kehely
Hát belé újra bort tölts!

Az asszony szépség egy pehely
Ki róla mást hisz, nem bölcs.

A földi kincs jön és szalad!
Az ég? . . _ hadd azt magára!

Boldog ki a földön marad
S él földiek módjára.

1 AJ. kritikáját e versről ld. 337. l.
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is De tölts! Megvígasztal a bor
Szemedben bánatköny ha forr

S ha belőle öröm nevet
Boıral azt megkettőzteted.

Gr0VANNA=
so I. Tervek.

A Nápolyi palotának egyik ablakában
András herceg sötét arccal andalog magában
Az ablak a zajgó tenger nyilt partjára szolgál

. . . Zajgó tenger sokkal símább herceg homlokánál.

il Nézi a nap vérpirossan mint száll a tengerbe
Szivét torkát fojtogatja `öldöklő keserve
A nap amely tengerből kelt, ugyanabba sülyed,
De nekem szép hazám, távol kell meghalni tőled !"

Hátra fordúl. ,,Kebelemben egész pokol termett
U0 Éppen jókor Róbert pater,1 csak az ördög kellett",

Mert míg ő ott álmodozott, nyilt az ajtó sarka
És halkan egy vén barát jött csoszogva be rajta.

De csak mosolyg a vén álszent, tudja hogy a sorja
Tudja hogy a hajló nádat vész el nem tiporja.

°5 - Dacol is bár most a gyermek, hamar meg fog térni
Látván támasz nékül neki hogy nem lehet élni.

„Endre herceg, ki ha férfi eddig király volnál
Mit cselekszel, mért vesztegelsz üres álmaidnál
Lám kedves nőd Giovanna tervet készít, forral

7° Katalinnal azzal a vén ördöggyúrt csuporral."2

S Endrének nincs már honvágya. Szított mérge lobban
,,Istenemre a koronát én érdemlem jobban” !
-- „Nem mint férj, de mint királyfi én előtte lennéki*
De a pápa" !* és elsáppad mint ha véıit vennék

75 ,,Herceg, herceg a pokolba! ne légy olyan gyermek,
A pápától úgy remegni való közembernek,
Ő barát volt, s innen tudom, fog az arany rajta”
- S öntetszőleg a vén róka fogait mutatja.

* AJ. kritikáját a Giovanna I.-II.-III. részéről ld. 337., 385. l.
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Nyomba feles követ készül Avignonba menni
0" Negyvenezer arany márkánä egy koronát venni

- Egy kis ország süveginek az még is nagy ára!
De talán hogy aranyból van[,] azért olyan drága.

Giovanna ezt meghallja. Felkél indulatja
Mint féketlen vadmén őt el kapja, ragadja

""' - A megindult hógolyóból kitudja mi vál még,
. . . Keblében bősz terv fogamzik, vétkes gyilkos szándék.

(folytatom)

[Tisza Domokos jegyzetei, egységesített számozással :]
1 András herceg nevelője s örökös mestere, Gesch. v. St. Dr. Lee.
1' Katalin, a osászárné (mint magát nevezte) Roberth Tarentr her-

ceg anyja, Giovannának kicsapongásaiban fővezére.
3 András mint az Anjou ház; idősebb ágából való eredetileg in-

kább birhatta volna a trónt mint Johanna apja.
4 A pápa sokáig Johanna részin volt, ki neki Avignont is adá.
5 Universalgeschichte Guthrie u. Gray. Aus d. Englischen.

565.

FRrEBEmmrsTvÁN«ARANYNAK
[Elveszett]

[Pest, 1853. november elején kb.]

[Átveszi a Divatcsarnok szerkesztését. Kéri AJ.-t, havonként leg-
alább két verset küldjön nekik]

 O

HECKENAST0UszTÁv_ARANvNAK
Pest, Nov 14 1853.

Tekintetes Tanár ur !
„Toldy” sajtó alól ki.kerülvén, van szerencsém ezennel a

12 szabad példányt megkiildeni.
A javítás iránt, miután a nyomatok leküldözgetése e vá-

* sárra való megjelentetést megakadályozta volna, Toldy tanár

3%



urat kértem volt fel, azonban reméltem, hogy azzal meg van
kegyed elégedve.

A hátra levő író díj iránt, méltóztassék nyilatkozni,
nagy postán küldjem e le, vagy vele máskép rendelkezni méltóz-

ıo 'tatrk.
Teljes tisztelettel maradván

alázatos szolg.
Heckenast Gusztáv

[Címzés 11 _Tekintetes
Arany jános
tanár urnak

Él-0NagyKorosön

567.

oYULAIPÁL~ARANYNAK

Pest. nov. 15. 853.
Kedves barátom !
Nem igazitnál-e el egy bizományt vagy kettőt is, ha szépen

megkérlek?
Elöször is sziveskedjél beküldeni nálad maradt könyveimet.

5 Mentovichtól is kérd el Charlotte Corday-t s tedd melléjök.
Szilágyinál is van egy történeti kéziratom Aportól. Evvel se
cselekedjél máskép. Végtelenül leköteleznél valóságos hajó-
lrötéllel. A könyvek nem enyeim és untalan sürgetnek értök.

Másik kérésem ez: Szász Károly azt izente nekem, hogy
10 Iduna hagyományai kötésének árát Jánosinál tette le, ki le-

velemre tüstént beküldi a kívánt összeget. Nem tudom Jánosi
Kőrösön van-e? Bízom szivességedbe. Ugy hiszem nem sokba
kerül neked, ha Kecskemétre vagy oda hol van megizend neki,
hogy az egész öszveg 33 forint p. p. ebböl levonva 12 frtot,

“ melylyel én Szász Károlynak tartozom, marad 21 fr. p. p. Ennyit
kell neki mielébb kezemhez küldeni, mert ezek is untalan sür-
getnek.

Ne haragudjál, hogy érdekes dolgok helyett effélekkel
alkalmatlankodom. Irok én neked érdekeseket is:

2” ,,Toldi"-d kijött, még nem lattam, hanem annyi igaz,
hogy ketten Pákkal 18 előfizetőt szereztünk rea.

Petőfi életét 1847 végeig per longum et latum megírtam.
Négy nyomtatott iv, egy hónapi törődés műve. A „Pesti Napló"
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biztosított, hogy megveszi. Tegnap azt izente, hogy igen hosszu,
hogy Petőfi nem is olly nevezetes egyeniség, sat. Jókaihoz' vit-
tem. Ő meg nem meri közleni a cenzura miatt. A regényemmel is
alkalmasint így fogok járni. Alkalmasint nem lesz elég irány
benne. A Petőfi életét csak azért sajnálom, hogy benne az utolsó
szakasz utánzóiról szól, s egy s mást' erről már rég el akartam
mondani. Egy hónapig ingyen dolgozni, se pénz, se posztó --
nem tréfa; hanem azért nem ölöm meg magam, habár rettentő
czudar állapottal vagyok.

A tervezett Szemléből csak a jövő év juliusaban lesz vala-
mi. Akadályok adták elé magok, mikről hosszas volna beszél-
nem.

Heckenast uj évben lapot ad ki, mellyet Pákh és Jókai
fognak szerkeszteni. Valami néplapféle lesz, még magok sem
tudják mi, egy héten egy iv, rettentő olcsó. Félek bajosan fog
belöle valami kisüln.i. Téged fel fognak szólitani, hogy minden
hónapban irj számára egy költeményt. Kevés költeményt köz-
lendenek s alkalmasint jól megfízetik, a pénzben nem lesz
hiány.

A „Divatcsarnok”-ot Fribeisz veszi át a jövő hóban.
Ime ujdonságaim, mikkel kedveskedni akartam neked

aranyos szentem! Egyébiránt czudarul vagyunk. A közönség
csak telegrafi tudósitásokat fog olvasni isten tudja még meddig.

Köszöntöm ezerszer nődet, csókolom Julcsát, Laczinak
pedig huzom a haját.

Csaknem feledtem! Vörösmarty a napokban benn volt.
Találkoztam vele Keménynél. Köszönt téged. Épen a Shakes-
peare fordítása volt szóban, mellyhez az öreg hatalmasan hozza
kezdett. Hat darabot akar lefordítani. Hát neked nincs-e ked-
ved? Keményék nagyon számitnak reád. '

Eötvös minden esetre akar veled találkozni. Most fedezett
föl a magyar irodalomban, mint az egyszeri angol Pestet. Hanem
aztan ugy el van ragadtatva, hogy na!

Isten veled ! Barátod

Gyulai.

Épen most jő hozzám Fıibeisz. Rettenetesen várja leveled és
küldemenyedet.

[Címzés :]
Arany János urnak

Nagy-Kőrös.

f



560.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Nov`16-ka 1853. Geszt.
Édes Aranybácsi !
Talán oly rosszak előbbi küldeményeim hogy még mosta-

náig sem készülhetett el a bírálattal Aranybácsi, vagy oly jók,
hogy dugaszban ki akarja nyomtattatni a maga neve alatt,
vagy pedig a szalontai postán hever csak levele, melyet egy hét
ólta nem nézett meg senki - nem tudom, Toáro ö”ölõa hogy
már rég nem kaptam levelet. Ez ugyan világért sem szemrehá-
nyás, miután az, Aranybácsi ritka szíves felhívása ellenében, ki
nem restel folyvást gyomlálgatni az én kertemben, míg okosab-
bat is tehetne, nem is találhat helyet. De még sem tagadhatom
hogy levelét igen nagyon várom. Furcsa játéka a természetnek,
hogy belém oly nagy adag restség mellé, oly nyughatatlanságot
óltott, úgy hogy saját fogyatkozásomat elfeledve, intolerans
vagyok, a velem egy bajban szenvedők iránt. De hiszen el is
küldök már ma a postára, s összeszidatom a postamestert, ha
nincs levél, mint László tette azt külföldön.

Aldja meg az Isten!
szerető tanítványa

Tisza Domokos
In autumn1
(folytatás)

Smoke, vapour crowns the Wood and shrub
Sign hospital, which bid's to come
The hero's family merry mob
Round burning piles, vows, banquets on
Lads, lasses dance, the harp-strains flow
Honey-sweet wine in bowls unite
Goes gayly round . . Come Ossian thou
With thy dark lay of mist and night.

And bloody battles if they come
They do not fight for liberty
For before them, they're things unknown
Subduction or chaind slavery
They have no laws . . . Want happy though!
The elders living lips the right
To them proclame _ Come etc.
1 AJ. kritikáját e fordltásról ld. 337. l.
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The beautous summer is no more .
Exhausted Nature slowly dies
The season of Wonders is o'er
Non sunshine more, no stormy skies!
The skylark hovers not. Nor now
Sings more, who night and day hath' sighed
The nightingale _ . . Come etc.

All's monotone, no change, relief!
Day is a night of softer tint
The skie isn't blue nor green the leaf
On heaven and earth no joy to find !
Hereaft' but weep shall heavensbow
Eternal drops which weaıily glide
Till't melts away . . . Come Ossian thou
With thy dark lay of mist and night.

(Vége köv.)

GIOVANNA1
II. Gyilkosság

,,Elé hivatalos pofával,
Jó Monte-Scaglióso

Tudd meg hogy ma komoly dologról
Előttem ne legyen szó"

„Nincs semmi más ügy herczegem csak
Csak vigyázz térden kérlek,

Rosz álmat álmodtam az éjjel,
Úgy remegek úgy félek" !

,,Badar beszéd ! nem hallod-e hogy
A kürt hogy hí, „ülj lóra?"

S magát Endre felöltöztetvén
Kilép a folyosóra.

Kérdi Tarent Lajost baljánál
Amint gyorsan nyargalnak

„Vadászok járják-e az erdőt?
Van már nyoma a vadnak?"

ÉS Durazzó felel rá jobbról
„Ne légyen aggodalmad"

1 AJ. ıznuızejbt ıcı. 385.1.



Egy ifju szarvas vár hercegem
Igaz királyi szép vad!

É szóra hajh ! András, szeméből
Öröm villámokat lőtt.

E szóra hujh ! jobb s bal felőlről
Öszve két vérrnes szem jött.

S mint vész bagoly a herceg mellől
Szól Monte-Scaglióso

,,Herceg, e barna felleget nézd
Olyan mint az új zászló.

Ott a bakó, s mellette tőke
S mintha rá fő omolna,

S mintha e főn a körző villám
Arany korona volna.”

ÉS András nézi s neveti, de .
De titkon öszveborzad

Később kiált mindent feledvén:
„Hajrá !" - előttük a vad.

Cseng a pohár, ajak köszönget
Körben a víg vadászok

Ott az elejtett vad előttük,
Tört kopják, rongyolt zászlók.

Víg férjeik megett áll hátúl
A méla hölgykoszoıú

Ott Johanna. Az ég oly tiszta ! .
Egy perc, s már jön új ború!

. „Szép nőd megől ki új ra hű lett
Hej bujj ki magyar herceg !

Fegyverl: ne hozz, hisz mind barátot
Zárnak a váró termek! - - -

- És hercegét vérben fürösztik
A gaz, gyűlölt magyarnak. - -

- Ez volt a szép királyi vad hát ?
„Johanna mégis alhat? P"

(Vége köv)
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569.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt Nov 17-kén 1853.
Édes Aranybácsi !
Több rám nézve érdekes dolgot olvastam a mai Délíbábból.

Először is a Garay halálát, mi ugyan már önöknél nem ujság.
Szegény Garay ! kiáltottam volna bizonyosan fel, ha magamban
beszélni és kiabálni szokásom volna. Szegény Garay! szeren-
csétlen voltál életed nagyobb résziben, nem különösön szeren-
csés mint író, végre minden tekintetben boldoggá lettél. De ezen
felkiáltás végit tüstént visszavontam, midőn Ney Ferenc rette-
netes nekrológját, s Győrfy Gyula szerencsétlen pátriótám bú-
csúztatóját olvastam. „Garay nincs többé! de munkái megvan-
nak, és tehát vegyétek azt nyakra főre, mert nekem szép procen-
tem van belőlök” ezt ordítja Ney, Győrfy pedig oly magosra
teszi a költő emlékét, a honnan természetesen le kell szédülnie.
Megakarja a földtekét gyujtani vele, mint egy kéngyertyával s
illatszellemből babérokat nevel számára a túlvilágon. A hálada-
tosság szép erény, s ha Győrffy ezt akarja gyakorolni, midőn
Garait, ki az ő verseit, az igaz már félőrült korában, kedvezőleg
bírálta, az egekig magasztalja; igen elvétette célját, mert enyire
túlmenvén az elégen és érdemeltt[ !]en, verse majdnem satyrá-
nak vehető.

A második érdekes tárgy volt a szegény ember dala.
Ezzel úgy jártam, mint az, ki barátjának nejével a vasúton
véletlen öszve jön, kit pedig leánykorában a világ, sőt barátja
tudta nélkül is, ismert. E verset én még harmadéve olvastam
egy bőrkötetes könyvetskéből, melynek első lapján ez állt!
Magyar Dallamok. Vajjon ez a többiek kvártély csinálója?
Bár úgy volna ! Igen örülnék a Hungarian Melodies-oknak.

Előbbi levelemből ki felejtém e két jegyzést:
I) Monte-Scaglíoso = Gróf Monte-Scaglioso, András

herceg leghívebb embere. Szalay II-ik k.
2) Az új zászló András önhittségében, hogy elleneit rettent-

se s jövő királyi hatalmának jeléül, egy zászlót csináltatott,
melyen a hóhér, bárd és balta volt, és a mely rettentő ingerült-
séget szült. Dr. Leo. Gesch. v. Italien.

Aldja meg a jó Isten !
szerető tanítványa

Tisza Domokos.
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[Címzés Z] _ I
Tekintetes Arany jános umak
m. irodalom tanárának

40 Orosházán át N. Kőfõs

A képzelethezl

Óh ! hagyj el most hő képzelet !
Nem látni már zöld levelet
Minden elfonyadva, aszva

4õ_ Fájna gondolnom tavaszra.

Midőn itt a szomorú tél
Hulló lombot kerget a szél
S alig, alig jön az égre,
A nap a jó isten képe.

50 ÉS komor az égbolt, hallgat,
Mint a legyőzött-láncolt rab
Kinek kezéből fegyverét
A villámot kitekerték.

Vagy jer még is, és altass el
55 Tulvilági énekeddel. . .

S_ ha elalszom zengedelmén
Ulj ágyamhoz, ülj le mellém,

ÉS fogd kezedbe a kezem
Hogy annál szebb álmom legyen I

°° - S majd azt hiszem álmaimban
Hogy anyám az a ki ott van . . .

- jere jere óh altass el
Mindig altass, soh'se költs fel !

Egy hölgynek*

Keblemben oly nagy a szerelmi láng,
Elégne tőle az egész világ!
S nem raktak bástyának még oly falát
Melyet e láng könyen ne töme át.

1"' AJ. kritikáját e versekről ld. 349. l.
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S kibírja keble? gúnnyal kérdezed.
Benned van óh! hölgy rá a felelet
- Vaspáncélként keblem körül fagyott
Közönyöd - s ez lángomnál még nagyobb !

570.

ARANY-ERCSEY SÁNDORNAK

Nagy-Kőrös Nov. 21. I853.

Kedves öcsém Sándor !
Méltán bosszankodhatol, hogy három rendbeli leveledre,

mellyek leginkább engem érdekelnek, illy későn válaszolok.
Méltán bosszankodik még rajtad kívűl az az 5 -5 correspondens,
kik hasonló helyzetben vannak. Mindig halogattam a levélirást
egy napról más napra; nem mondhatom, hogy nem lett volna
üres időm, mert az van elég; de a kényelem nagy szeretete olly
lustává tett, mint egy medve.

Legelőször is köszönöm, hogy siettél szegény néném halálát
velem tudatni. Megkönnyeztük: mit is tehettünk mást? -
Vigasztal az, hogy nem hagyott neveletlen árvákat, s hogy -
majd mi is odajutunk!

Ezeni szomoruságunkat mérséklette az örömhir, mellyet
utolsó leveled tartalmaz. Ergo: apa vagy, S bármint igyekeztél
palástolni, nem rejthetted el azoni örömedet. Remélem azóta
belejöttél az altatásba; bizonyosan táncoltál már egyet vagy
kettőt leányoddal, kinek nevét maig sem tudom. Azok után,
miket írtál, nyugodtak vagyunk, hogy Lina hugomnak a szo-
kotton kívűl semmi baja nincs: tehát az isten éltesse, leányostul !

Hátra van az affairekkel telljes leveledre válaszolni; a mi
természetesen legunalmasb historia, úgy hiszem, neked is.
Mindenek előtt megnyugtatlak, hogy a görbedi alapítvány
kiváltott kötelezvényét megkaptam, s így ez rendén van. A ház-
nak 80 pforintért történt kiadását nem lehet nem helyeselnem,
s nagyon elhiszem, hogy így; a mint van, nem adnak érte többet.
Hogy a kályhára még előlegeztél is: ez nemes szivedről tanus-
kodik: azonban légy rajta, hogy mielőbb incassáld az előlegezett
mennyiséget, mi ugyan az első angáriából nem telik ki; de hiszem
majd magkapod.

Nagyobb baj, a mit a ház tájék romlásnak indult állapotá-
ról írsz: annál nagyobb, mert hamarjában nem tudom, hogyan
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segítünk rajta. A foltozgatás örökös költség, melly nemcsak a
házbért emészti fel, de folytonos deficitet is fog okozni: ezt én
bölcsen átlátom. De miképen segitni rajta? Illy drágaság idején
épitni? hol a pénz? ki fog felügyelni az épitésre? akad-e a ki
felvállalja sommában? Mind olly kérdések, a mire én itt Kőrösön
csak a fejemet csóválom. Talán otthon azt a zoo foıintott [!]
össze lehetne szedni; én pedig itt a napokban kapok 300-at
Heckenasttól (ha el nem kell költeném a gyomorra, mint a töb-
bit): de lehetne-e ezzel valamihez kezdeni? például hogy az em-
ber tavaszszal egy vályogszobát ragaszszon hozzá, s az egészet
felnyitatván, cserép alá vegye? Azt hiszem, hogy mai napság
ennyi pénz nem lenne elég. Hát még a kerítés, kút etc. (: mert
az óllal nem sokat gondolnék jelenleg) P ~ A télen már úgy sem
csinálunk semmit: tedd meg azt, tapogatózzál, mikor időd lesz
és kezedre esik: nem akadna-e olly vállalkozó szellem, ki az én
szegénységemhez képest, ennyiből tudna valamit építeni. Ha
nem akad, - akkor le kell tennem az építkezési reményekről,
mert még az is kérdés, hogy ennyit képes leszek-e tavaszig meg
gazdálkodni

A mi a kútnak azonnali felépítését illeti: ha a mint irod,
nőtlen a pénztári hivatalnok, úgy talán a kútra sincs olly mul-
hatlan szüksége, hogy rögtön kellessék ujítni, - mosdó vizet
más kép is fog szerezhetni. Különben, én nem bánom, ha az
egész házbért szükséges reparatiókra fogod is forditni ; de hogy
most rögtön pótoljam, az tőlem nem telik.

A patikással pedig húzakodni nem akarok. Lelke rajta,
ha kártéıitési ajánlatát visszavonta. De nem is tudom, azon kár
miségét, a mit egyenesen neki lehet imputálni. A kútágas pél-
dául már az előtt is olly rosz volt, hogy azt jó helyett becsülni
nem lehetett. De Wölfel levelét sem találom irataim közt.

Vesszen!
A Bondár contractusát mindenesetre igyekszem elküldeni:

de tartok tőle hogy postán eltévedhet. Ha azonban a pénzt
igéıi, hogy ekkorra vagy akkorra kész lesz nála, s addig alkalom
nem akad - a minthogy nehezen is akad - akkor mégis postán
kell elküldenem. En is azt hiszem, jobb lesz azt más helyre
quártélyozni, azért csak biztasd, mert igy is idő telik abba,
mig ő egyszer ýarolás lesz.

A búzám iránti gondoskodást köszönöm tégy úgy, mint
írtad, s rostáltasd fel. Kevés, az igaz, de az a kevés itt is milly
jó volna - itt! No de majd megveszi valamelly zsidó Gortsakoff
herczeg számára.

A széna mennyiségét ha kipuhatolandottad, s hollétéről
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meggyőződendettél: azon is adj tovább -s ha valamikép
igazíttathatsz a ház körűl - ám tegyed.

Állapotunk! - a szokott vágányban. Egyhangúság,
egyformaság. Fekvő betegek nem voltunk, én szenvedtem egy-
szer másszor a fej emmel s fülemmel, a melly mindig zúg. Az isko-
la foly, - Jánosi is itt hagyott, kit te ugyan nem ismersz.
Tompától mostanában nem kaptam levelet; nem tudok róla
semmit. Most neki is írni akarok; fulminatoriumot küldeni rá.
Vadnay Rudi a napokban nálam volt, meglátogatott. Ő Borsod-
ban lakik, Tompához közel ; Baracskán járt Gondolnál. Egyéb
nevezetes nem történt, kivéve, hogy a Délibáb az újjából szopta
azon hirdetéseket, mellyeket Toldi II. része iránt tett.

Laczí már az I. gymnasialis osztályba jár: tehátmár latinúl
is tanul; professorok előtt. Julcsa itthon lebzsel, szeretne neked
egy házi sapkát kötni, de aggódik az elküldés felől. A hngának,
vagy népiesen kis őccsének igen örült. Az asszony egészséges; a
mint sej tettem irt a napokban Linának. Én pedig nem csinálok
lelkiismeretet e kis tiszta 'papirból. hanem bezárom levelemet,
azon kivánattal hogy benneteket az isten áldjon meg. Köszöntsd
a rokonokat, ismerősöket!

Téged pedig forróan ölel
Sógorod

Arany János

571.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrős nov. 22. 1853.

Kedves Domokos !
Ha nem csalatkozom, 3 levele várakozik válaszra fiókom-

ban. S ez nem sok, legalább nem olly sok, mintha még megannyi
volna. Oka -- hogy okot is mondjak -- az, mert leginkább töredék
dolgozatokat küldött hozzám mellyeknek végét be kell vámom,
hogy alaposan hozzájuk szólhassak. S ez ugyhiszem, oknak,
vagy legalább kopasz mentségnek, megjáıja. Helyesb kifogásom
az lehet, hogy mostanában annyi levelet kaptam mindennünet,
mellyekre válaszolnom kellett volna, hogy inkább hagytam.
halasztottam egy napról a más napra s egyikre sem feleltem.
De most neki dűltem, s vagy két napot csupa levélírással töltök,
hogy kötelességemnek valahára elég legyen téve.
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Ebből azonban ne következtesse, mintha mindíg kedvesen
vett levelére csak amúgy robotba válaszolnék, - a világért se!
A fentebbiekkel nem jó indıılatom hiányát akarom palástolni,
csak szokott restségemet szépítni.

Ujdonságot, mi a geszti világra érdekkel bima, épen nem
írhatok; én és családom utcumque egészségesek vagyunk -
ennyi az egész. Attérek azért ad propositum.

Az ,,Arcaáia-féle"1 jó is, rosz is. Jó, mert elég könnyen foly,
rosz, mert nem tagadhat meg némelly gyermekességet, a mi vic
helyét potolja benne. Mondtam a mit mondtam: ez a genre még
nem megy. Az a krispin, az a kotlós tojás, a büdöske - nyugágy
nem annyira elmések, mint aljasok. Kiképzett művész leeresz-
kedhetik ide, a nieder komisch-ba, de minden esetre nehéz út
így a szép-nek a szélein járni, hogy az emberfia le ne csöppenjen.
A rongyos kabát lynkain a léggel beszélgetni abszurdum, vagy
legalább is azt feltételezi, hogy az ember nem a szájával, hanem
testének valamelly egyéb részével beszél.

A Szerelmi dal” már sükerültebb, a fonna jó magyaros;
de ez sem tartozik jobb versei közé; s gondolom azért, mert a
világ és érdek fölötti elmélkedés nem csak a népszerű dal, hanem
általában a dal körén felül, vagy kívűl esik.

Az ,,Autumn”°, a mint én hozzávethetek, jól van fordítva,
s visszaadja az eredetit. Sajnálom, hogy valami hozzáértő angol
embernek meg nem mutathatom. Közelebb egy amerikai, bizo-
nyos Richardson nevű, papi ember csatangolt itten, de én, a jelen
körülmények közt, nem akartam vele olly szoros viszonyt fűzni,
hogy ezt s egyebet neki megınutassak. Minden esetre köszönettel
méltánylom a fáradságot s nemes időtöltést, miszerint versemet
fordítani nem sajnálja. Végét elvárom.

Mért bnslakoá(ol)sz .P4 -- Azt hiszem kirí belőle e sor:
„szép kérgiből kihámlott” mert egyébütt is vidorság terjed el az
egészen, de még sem burleszk az, a kéregbőli kikámlás pedig
nagyon gemein.

Giovannáraã nem mondok semmit, mig a végét meg nem
küldi. Úgy látom az eddigiekből, hogy az magyar akar lenni, de
talán nagyon is. A hivatalos pofa, a hujh! - az ördöggyúrt-csupor
=stb. kissé merész phrasisok. No, de mint egészet akarom bírálni.

Ime, Domokos, láthatja, hogy minél vénebb az ember,
annál nehezebb kielégítni. Még csak pár évvel ezelőtt sokkal
szelidebb volt iránta bírálatom, most zsémbelek szüntelen.
“Hanem í1`jon még csak afféle verseket, mint Kovácsiban, mint

ı" Ld. e kötetben 317-319., 325-326. l.
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Te adtad, te vedd el, a Hymnusz, - megint megbékűlünk;
5-ˇ' addig pedig haragom jeléűl fogadja baráti jobbomat. Köszöntse

Kovács bácsit s tudassa vele, hogy Jánossi Kecskemétre plán..
tálta magát, és így Ő (K. bácsi) e hó végeig folyamodhatik after-
mészetrajzi cathedrára, mellyre nem kapunk embert. Udvözölje
nevemben jó testvéreit, a Méltóságos urat és csókolja a mgos

°° grófné kezeit.
Isten vele!

mindenkor barátja
Arany J ,

572.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK

Nov. 22. 1853. Nagy-Kőrös.

Drága Miskám !
Azért nevezlek szokásom ellenére, drágának, mert olly

ritkán mutatod magad, mintha legalább is arany volnál. Lehe-
tetlen, hogy ne kaptad volna, ez előtt másfél hónappal, válaszo-

5 mat, utolsó leveledre. Vagy talán meg akarod szakítni a diplo-
matiai egybeköttetést közöttem és közted? Ez, fiú, nem szép
volna, veszélyes is, mert akkor megostromollak. Ne gondold
hogy leveled olly igen ohajtom, s azért megyek elébe 25 mér-
földnyire, - oh a világért se! Csupán attól tartok, hogy valami

10 bajotok van; mert ha tudnám, hogy csak a restség akadályoz:
eb ima, egy betüt is.

Azt nem képzelem, hogy correspondentiád, - a te ártatlan
levelezésed - is internálva volna Hanva helység határai közzé.
Azért is olly bátran, mint egy galambot, küldöm hozzád e levelet,

15 kedélyem játszi mókusát (szebb tropust nem találtam hamarjá-
ban). Teszem ezt önzésből, benső szíikségből; mert kell, hogy
magamat veled kienyelegjem. Az élet olly sivár, elöli a kedélyt:
mi lenne belőlünk, ha a barátság nem virágzanék, rejtekben,
mint a nefelejts?

20 A napokban egy ember volt nálam, jó pajtásom az özönviz
korából, de hidd el, még egyszer oly kedvessé tette őt előttem
annak tudalma, hogy hozzád két mérföldnyire lakik. Vadnaı
Rudi volt, Kazáról. Istenem! sohajték magamban, ha Kőrös
Kazán volna! Szinte roszúl esett, hallani tőle, hogy ő ez előnyt

35 nem használja fel; s akkor jutott eszembe, hogy Tompa nem
mindenkinek annyira Tompa, mint nekem.
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Ezen betanúlt érzelgések után térjünk a dologra.
Virágregéid hozzám utasított példányát megkaptam:

de ne gondold, hogy ezzel egy levéltartozást leróttál. Én ezt nem
fogadom el egy levél-számba ; hanem viszonozom az új Toldi
egy példányával, fiad részére. Mert hát Toldi megjelent II-dik
kiadásban, miután az elsőt magam megvettem. Ezt te is utánoz-
hatod ; például verseid meglevő példányait fizesd ki Lukácsnak,
s akkor add ki másod ízben. Nyereséges vállalat.

No de ott lesz a II-dik Toldi. Az első ének már sine dubio
kész, mert megjelent nyomtatásban; a többit el-elvittem 6-ig,
vagy 7-ig, azzal előlkezdtem. Azt hiszem, hogy e II-dik részt
csak rám disputálták, azért nem akarok boldogulni benne.
Igazad volt, mikor azt mondottad, hogy minél későbbre hagyom,
annál nehezebben fogom megírni. Ott állok, hogy az I-ső Toldi-
ban sem gyönyörködöm többé; legfölebb mosolygok rajta, hogy
én akkor, amúgy mir nichts, áir nichts, bevágtam az irodalom
kellő közepébe. Arra eourage kellett, az most nincs. Nem akarok
hosszasan beszélni róla; érted a nélkül is. A III-dik rész fiókom-
ban hever: nem tudok rá menni, hogy kiadj am.

Ebből megértheted, mi igaz van a pletyka hirben, mely a
,,Délibáb játszi hullámain" megjelent. A hunmonda sincs
különben. Hacsak az isten valami csoda által kedélyem egykori
friseségét vissza nem adja

Letészem a lantot s tőlem
Többé ne várjon senki dalt.

Friebeísz felszólit engem is, hogy havonkint legalább
két verset küldjek neki az átveendő Divatcsamok számára.
Boldog isten ! én három hóban sem írok egy árva verset.

És ennyi legyen elég a mi vesszőparipánkról, az irodalom-
ról. Nagyobb baj az, hogy bizonyos fej és fülzugásban szenvedek,
s régi hajlamom, miszerint a vér agyamra tolul, s miért a nyak-
kendőt sem tűrhetem, naponként erősödik. Nem tudom, hol fog
végződni: de a baj megvan s aggodalomra méltán ad okot.
Úgy hiszem, az agyidegrendszer szenved nálam, mert nagyobb
elmemegfeszítés után a bajt növekedni érzem. Orvosunk
Károlyi, úgy látszik, nem akar belevágni a gyógyitásba, rendel
holmi palliativákat &c. Tapasztalt orvosra lenne szükségem: de
hol és ki? Egy illy (szív) vérroham volt az, miről a minap olly
tıtkolódzva szóltam; akkor nagyon meg valék íjedve, félvén a
legrosszabbtól, mi az isten képére teremtett embert érheti.
Azóta e félelmem lassankint elmult; de még most is aggaszt e
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fejzugás, - hol tompább hol élesb fájdalommal párosulva,
mi rendesen nagy szellemi lomhaságot eredményez. - S ez az

7° oka, hogy mostanában minél kevesebbet foglalkozom köl-
tészettel, mert a képzelődést különösen ártalmasnak tapaszta-
lom. Gond-.nélküli élet, deritő társalgás, nyugalom: ez kellene;
de helyzetemben nincs mód bennök.

Nem akartalak bizonytalanságban hagyni multkori leve-
75 lem iránt. Te azonban úgy intézd e pontrai válaszodat, hogy

rajtam kivűl más ne értsen belőle semmit; mert még az a fatali-
tásom is megvan, hogy bajom mivoltát el kell titkolnom.

Különben, azon pár hó óta, hogy levelezésünk függőben
van, semmi nevezetes nem történt körűltem. September végén

°°_3Pesten voltam, egy pár napra, családostúl. Az óta tanítunk
hűségesen, s ez jó nekem, legalább elfoglal. Ugy hiszem, a mult-
kori iszonyú unahnas, meddő. hosszú vacatio sokat tett arra,
hogy nálam efféle baj fejlődjék ki. Tovább két hónapnál alig
láttam embert, családom tagjain kivűl, semmi szórakozás,

35 semmi mulatság a világon; tiszttársaim mind széllyel voltak, az
egy Mentovicson kivűl ; iszonyú unalmak környékeztek, a miket
dologgal akartam elölni, melly sehogy sem ment, nem lévén
alkalom, hogy a lélek ruganyosságát vissza nyerje. Illy sükeretlen
erőlködések közt fogott elő egy ideges baj - álmaim nyugtala-

°° nok, borzasztóak lettek, nappal szórakozott voltam, minden
lárma, csattanás megrettentett, este forma szerint féltem, s
folytonos lázam volt, noha étvágyam legkevésbbé sem hiányzott.
Ez tartott mintegy 6 napig, perse a bajt a félelem, az erős kép-
zelődés, még inkább növelte. Károlyi némelly lázellenes, csende-

'i sítő szereket használt, akkor jobban lettem, de a fej s fülzugás
azóta is tart; néha tompultság áll elé, s a vér sebess lüktetéssel
tódul az agyra.

No de, édes barátom, én téged hosszasan úntatlak saját
nyomorúságommal. De nem akartam előtted elhallgatni, mert

1°° másnak úgy se mondhatom. Azért édes Miskám, szeressük egy-
mást, míg lehet, s mindenek felett ne legyünk oly rest levelezők ;
mert a jövő isten kezében van. Jól teszed, ha ezt, a mit irtam,
titokként megtartod; mert igen kritikus dolog.

Remélem, hogy ti - nőd és fiad, már egészségesek lesztek:
1°5 adja isten, hogy úgy legyen! Olelünk és csókolunk, kedveseim,

mindnyájotokat, s ezzel maradok

Szerető barátod Jánoo
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573.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK
Hanva, novemb. 25.1853.

Nro I. [így I]

Kedves Jánosom !
Sokáig nem válaszoltam leveledre (ki tudná azt mellyi-

künk levele válasz) nem azért, mintha követni akamálak (mint
egykor Lanka irta magáról versben hogy ő Petőfit akarja kö-
vetni), mintha mondom követni akarnálak a sokáig hallgatás-
ban; vagy a szüreti örömek között elfeledkeztem volna rólatok;
hanem mert egy ideig halogattam, azután beteg voltam egy pár
nap, azután más bajaim akadtak. Azóta feleségem testvére
özvegy lett két évi házasság után; az halt meg ki fiam kereszt-
apaságából kitúrt téged. Nyugodjék szegény sógorom, nem
volt épen az az ember kit szeretnünk lehetett, és ki sógorasszo-
nyomat boldogitotta volna, de hirtelen elhunyta annyira zavar-
ba hozta házát, s megrázta özvegyét: hogy azóta szegény Lóri
folyvást ágyban van. Nehány nappal később ismét egy másik
Losonczy halt meg, 1848 óta már a 7 edik. Ez felzavart minket
is. Egy pap barátom is halálos beteg volt, s magam is nehány
nap. Igy mult el az idő. - No, de most már kárpótlásul vékony
tollal s apró betűvel irok.

Nagyon szép biz az a hogy Jókai tett veled, de velem is
azonképen cselekedett. A Délibáb XVII-ik száma elmarad ;
elmaradt hát elmaradt; de még is irtam Jokainak felőle. Meg-
jelen a XVIII, XIX, XX, XXI-ik szám, mikor megtudom
(koránsem ő tőle) hogy egy Petőfi és Kerényire vonatkozó
költeményem miatt koboztatott el a lap. Annyi becsület nincs
benne, hogy pár szóval ha csak tájékozásul is tudtomra adja a
dolgot. Míg lapjában ránk uszitgatja a Tótokat: feleslegesnek
tartja tudtára adni az embernek az illyen, mindenesetre érdeklő
dolgokat. Most édes barátom ismét minek nem leszek e miatt
kitéve? Szegény feleségem már kétségbe van esve. Mondd meg,
ugyan érdemes-e hát irni? és kenyeremet (szóljunk egyenesen)
yeszélyeztetni egy vagy más pimasz vers miatt, s általában -az
ırodalmi jutalom és dicsőségért? Ha már nem compromittált
emberen történik illyesmi: nem nagy dolog; de én ki épen irós-
kodás miatt voltam bajban és megintve, sőt az irásról egyenesen
letiltva, jót nem várhatok. Es illyen körülmények közt J. még
CSak nem is tudósit.
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Császár rám esik hogy írjak neki; adok tehát egy versei;
lapjába, megküld két vagy három szám Divatcsarnokot, azóta
szinét sem láttam a lapnak.

Pakhtól egy fillért sem kaptam, nem is kértem, csak azt:
hogy a Pesti Naplót rendelje meg számomra, Januar 1-től kezdve
február végéig irkáltam akkor kaptam meg nagy nehezen. Mikor
alap megszünt: kértem hogy Emichnél szüntesse meg egy szavá-val
a lap további küldését; dehogy tette! nekem kellett ezzel a
czudar Enıichel közlekedésbe tenni magamat. - A költők könyvé-
be 15 darabot felvesznek tőlem, hirem és tudtom nélkül, külde-
nének egy becsületbeli példányt? majd !

Szilágyi Sándornak nincs embersége a Nők könyvét meg-
küldeni, pedig verset adtam bele, ugy emlékszem hogy ingyen
barátságbul.

Való ezekkel az emberekkel valamit kezdeni? hanem akkor,
ha szükségök van az ember munkásságára, van irkálás meg
irkálás.

Kaptad-e a Virágregeket? gyönyörűen megismertette a
Divatcsarnok ! egy rakás szó, ügyetlen és értelem nélküli dicsé-
ret, a dologról semmi; hanem egy rege mutatványúl, melly a
leggyengébbek közül van s a mellett másból foly.

Most Fıiebeisz lesz a Dcsnok szerkesztője? ő öl már most
versért, nagy kedvem van, ha tudná.

Illyen állapotom van nékem jelenleg édes Jánoskám;
a mellett polgári állapotom meg romlott; tán irtam már hogy a
csendőrség szigorúan meghagyta a falusi birónak: hogy rám
vigyázzon, nehogy kimenjek a faluból. Bizony meguntam az
életemet is! a mellett az irodalomban is szerencsétlen vagyok;
távol van tőlem gondolatban is valami ollyat írni, mellyet elma-
gyarázni lehessen, még is vesztemre úgy történik.

Családi életemről nem mondhatok jelenleg semmi kedvet-
lenitőt; vannak, vannak távolabbi sebeink, de különben meg-
vagyunk, egésségben, békességben. Kis fiam is már most szépen
felvette magát, anyja is türhetőleg van. Megvagyunk. Emlege-
tünk benneteket elégszer, szeretnénk látni mindennap, de ha
nem lehet! Most ez a sajtóhistoria hozott közénk egy kis
aggodalmat ; én már készen vagyok mindenre. A mi eljönrıi
akar, ugy is eljön.

Örűlünk hogy egésséggel vagytok, vagy voltatok akkor
midön irtál, ohajtjuk hogy most is ugy találjon levelem, kife-
jezesed szerent egésségesen mint a ,,mack”.

Légy jobb édes Jánosom, irj nekem hamarabb mint én
most neked, és ha valóban olly roszul esik neked levelemet
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nem kapni sokaig mint nekem: ugy tudom nem is vára-
koztatsz. _ _

Csókolunk benneteket kıcsrnyestől nagyostól. Isten legyen
veletek.

igaz barátod
Miska

574.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt, November 26-kán 1853.
Édes Aranybácsi!
Megvallom őszintén hogy ily soká tartó hallgatása, milyet

mé[ !]g eddig nem tapasztaltam, akaratlanúl azon hivatlan
gondolatra vezet hogy Aranybácsi komolyabb mértékben beteg,
vagy pedig újra költözködik. Az utólsó kis baj mert múló, de ha
talán az első állana, legyen szíves édes Aranybácsi ezt nekem
megiratni, mert higyje el én korántsem vagyok azon közönyös,
gúnyolódó, vagyis leginkább azon könyelmű ember mint a kinek
látszom, mely külszínre, még szeretteim irányában is gondat-
lanúl elkövetett tetteim okot adnak. De azért szeretni tudok,
s hogy ne szeretném tehát azt, kit tisztelhetni egyfelől módom-
ban volt, s kihez másfelől nagyravágyó természetem legszebb
legkedvesebb ábrándjai kötve vannak. Mert hiszen azt hijába
tagadnám oly psychologus előtt mint Arany bácsi, hogy én
álmodtam már magamat koszorús költőnek, arany lanttal
kezemben a Parnassuson ülve, köröttem hallgató néptömeg,
király és szolga dús és koldus, mely dalom varázsa által egyenlő-
vé lesz, mint isten és törvény előtt. De már igen is bombasztos
levék, pedig Aranybácsi ha egészséges kinevet, ha beteg,
megundorodik, nıiután a beteg embernek sem testi, sem szellemi
gyomra nehéz étket el nem tűr

Befejezéseimet jövő levelemben küldöm, de most is küldök
valamit, fordítson Aranybácsi és elolvashatja.

Gyógyltsa meg ha beteg, irassa meg ha nem beteg, minél
eıõbb az Ég! [!]

szerető tanítványa
Tisza Domokos

[Címzés :]
Tekintetes Arany jános úrnak
a m. irodalom tanárának
gb. Orosháza N. Körös
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Szeretek remény nekűl [nélkül]1
(Óda)

Oh ti a lélek erejének
Kikürtölt ó- s új hősei!

Lelkem csak nézi a tömjének
Halmát, s míg nézi neveti.

Törpék! én én állok magamban,
Lélek erőben legfejűl

- Emésztő láz dúlong agyamban
-- Szeretek remény nekűl!

Kinra ki mér velem mérkőzni?
- Mi ő az ádáz Scaevola

Kihez nem tud egy jaj férkőzni
Midőn elég jobb oldala?

Ő testet büntetë zi kába
Hogy mért nem döfött emberűl

Én lelkem hamvasztom hiába,
- Szeretek remény nekűl!

Mi a hiresztelt martyroknak
Kínja, kik Jˇézusuk miatt

Elégtek? - Nékik Jézusoknak
Szeretete jutalmat ad,

- Kínom száll idegről ideg-re,
Egyenként, válogatva öl

- ÉS nem vagyok viszont szeretve l !
- Szeretek remény nekűl!

Mi az Úr szent fia halála?
- Bár ő nem nyert csak kínokat

Az egy világ üdvére vála,
S termett hála babérokat.

Én mint hajó az óceánon
Égek segély, s részvétlenűl

Nincs ki remegjen értem, szánjon,
- Szeretek remény nekűll

Szívem ezt jajtalan szenvedte
- De végre most panaszra kel,

Foglyát a kint im, megrepedve,
Keblem dalban bocsátja el,

1 AJ. hitlkáját e versről ld. 349. 1.



-- ÉS száll a dal mint sebzett fecske
Kit a nyár elhágy egyedül,

. . . Némán, busan, kétségbeesve
- Szeretek remény nekül! I

575.

JUHÁSZ ANTAL-ARANYNAK

Makó nov: 27"* 1853
Tekintetes Tanár Úr
Kedves Sógor Uram I
A mult évben Pósonyban tanult fijam Tóni, October ele-

jén pestről Kőrösre jővén le, azolta ott van, s úgy hiszem, mikép
Kedves Sógor Urnak is a többek között hallgatója. Majd el-
mondandja maga ; mi ok kényszerítette pestről Kőrösre jőni:
engem pedig Őt Kőrösön meghagyni, semmi más ok, mint a Kő-
rösi iskola szerencsés jelen allása, s főleg annak jeles Tanárai
iránti bizalom inditott. Jelen állása mondám, mert engem
biz; Kedves Atyám, ez iskola szerkezetével meg nem elégedve,
1812"* évben, időközben költöztetett át Debrecenbe. -

Fijam mostani szállásával nem lévén meg elégedve, fő-
kép a hideg szoba miatt: azt írá, mi szerint, a jövő Hó kezdetével,
kivánná azt meg változtatni. Mire nékem ez ötlet, jött eszembe,
hogy meg kérem kedves Sógor Urat, mielőtt szállását másikkal
fölcserélné, lenne szíves őtet, ha ahoz kedve volna, - lakhelye,
vagy más körűlményi meg engednék - magához fogadni. Most
fizet 8 forintot: de kész leszek meg adni 12°* is örömest, ha
tudom, hogy előttem ismert érdemes háznál lakik. Ez úgy hi-
szem, ösztönül szolgálna a fiúra nézve is, magát nem engedni,
sem szorgalom, sem szép maga viselet s illedelem tekintetiben
senkitől felyül haladtatni. Posonyban meglehetősen bele jővén
a német-beszédbe: ha volna Kedves Sógor Úrnak e nyelvet
tanúlni kívánó nevendéke, vele magát gyakorolhatná a beszél-
getésben. Az illyesmi inkább a nőket illetvén, szeretném ha
Julcsa húgom reá megegyezését adná, s kérésem telyesedésbe
mehetne, mire őtet ezennel nagyon szépen kérem. - Ugy is csak
ez évben tanulhat ő már Kőrösön, azért nagyon ohajtanám,
ha Kőrösről, áldásos emléket vihetne el magával Debreczenbe,
ha az Isten meg tart bennünket. -

Azonba[n] - nem ismerve, Kedves Sógor Űr házi körül-
ményit, - föl kell tennem, hogy kérésem helyet nem találand,
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nem telyesithető kívánságom: ez esetben szívesen kérem rá be-
cses figyelmét, nem csak, hanem ezzel egybefüggőleg azt is,
hogy többi Tanárainak figyelmébe is őtet érettem, s nevemben
ajánlani sziveskedjék. E mellett jól tudván, mennyire szívén
fekszik minden szülőnek, boldogsága vagy boldogtalansága
gyermekeinek: legyen szives a fiúnak szorgalmáról, s erkölcsi
magaviseletéről néhány sorban értesíteni. -

Későn jutván tudomásomba, szállás-változtatási szándoka
fijamnak, elébb e dologról nem írhattam: méltóztassék azért
őtet magához hívatni, és az igenlő, vagy tagadó választ néki át
adván kötelességébe tenni, mikép engem arról mentül elébb
tudositani el ne mulassza.

Mely kéréseim után egész úri családját rokonilag ölelve:
további becses indúlatiba zárt tisztelettel maradtam

Tek. Tanár Umak
Kedves Sógor Uramnak

szívesen tisztelő s szerető
sógora Juhász Antaltnk

Lelki-pásztor

576.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK

Hanva nov. 28. 1853.
Édes barátom !
Levelem már készen volt, s három nap óta várta postára

tételét, midőn örömmel ösmerém meg egy levél hátán kezed
vonásait. Ezen levél a[nnak] o[káért] Nr 2. Mindegy akár együtt
akár külön.

Leveleim nincsenek internálva talán! De hiszen a mit én
irok neked s te irsz nekem, azt nyitott levélben is ellehetne
küldeni, legfölebb azon csudálkoznék sok ember: hogyan lehet e
civilizált korban két illyen ember mint ezek, kik ugy szeretik
egymást. Hála istennek pedig, hogy az valósággal ugy van !

Nem ugy van az barátom ! ha valaki csak kétmertfőldnyirf!
lakik egymástol, mintha 25-re. Az első esetben fel sem veszi
egymást. Különben én V. Rudival jó ösmeretségben vagyok, min-
den melegebb vonzalom nélkül; nem adott rá okot s alkalmat

1* hogy ez bennem ki fejlődjék. Néha megfordulunk vagy fordul-
tunk egymásnál, az az életemben ezelőtt vagy 5 évvel egyetlen
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egyszer voltam nála. Hm! ha én mindenféle sok embert össze
vissza szeretnék, azt gondolod: jutna neked annyi?

Gyorsan megjelent Toldi 2-ik kiadása; ha olly csínosan
mint gyorsan, és a mint Toldi érdemlí: ugy ,,jól vagyon a dolog"
Hanem az nem jól vagyon hogy Toldi áerekával még most is
csak ugy sehogy se bíztatsz ; Ha már a feje és lába készen van,
törik-szakad meg kell lenni a derekának is. Igazán én is féltelek
egy kicsit, nem mintha erődet nem ösmerném, de mert körül-
ményeidet ösmerem, valanıint azon kóranyagnak melly e rész-
ben kínoz, restté tesz: én is nagy mértékben birtokában vagyok.
De azért még is hiszem, hogy addig addig fohászkodol neki,
mig végre bevégzed. Ugy légyen! Az első Toldivali föllépésedet
pedig ne is emlitsd! az egyetlen példa volt! Mi a ménkü lett
volna belőled azóta, ha mindig így ment volna. És mi lassabban
és fontolvább haladó jószágok hol szedtük volna fel magun-
kat!

Emlited futólag, hogy neha roszul vagy, gyengélkedel
stb. Vigasztald magad, itt az egész világ beteg, én is beteg voltam
nehány nap. Valljon nem aranyér-e a bajod? Ez az átkozott
baj ezer alakban gyötri az embereket! Hanem ugy mint engem
megkínzott több évig ezelőtt, tán senkivel sem tett. Fogalmad
sincs azon állapotról, mellyben én voltam.

Éjjel rosz álmaim voltak, egyszerre felriadtam, nem
tudtam hogy hol vagyok? s mig rájöttem ablak- s egyéb tár-
gyakról, rettentő lelki s testi kint állottam ki. Majd futni
kényszerített valami; egyszerre, akár mikor, este nappal
egy leirhatlan félelem, rettegés és lélekcsüggedés fogott elő,
mintha a legközelebbi pillanatban, valami iszonyú váratlan
rosz érne. Ha kocsin mentem az uton, és kerités-rácsot, liba
sereget, vagy valami több részekből álló tárgyat láttam, meg
kellett számlálnom, mert különben igen gyötrődtem; ha valaki-
nek vagy valaminek a neve eszembe nem jutott, annyira korbá-
csolt valami kitalálni azt minden áron, hogy majd megőrültem
bele, de azt is hittem, hogy ugy járok, annak vagyok a küszöbén.
De barátom nem lehet azt leirni, kimondani, minő állapotban
voltam én; ez néha a szószékben fogott elő, képzeld állapotomat ;
egyszerre fejembe todult a vér, a világ minden vashámora ott
kalapált és elsetétült előttem minden, ez ro -12[szer] rám jött
napjában. Borzasztó napjaim voltak. És ez mind az aranyér
volt. Már hála istennek vége van évek óta. Minden szeszes és
fűszeres italt és ételt távoztattam, sok vizzel éltem, fejemet,
tarkómat, nyakcsigámat jéghideg vizzel gyakran mostam. Ezt
merném ajánlani másnak is, ki illyen bajban szenvedne.
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De csudálkozol hogy mért lopom én el a papírt tőled ennek
leírásával? Igaz, csak most veszem magamat észre. De az átélt
szenvedést elbeszélni, mikor már túl vagyunk rajta olly igen
hajlandó az ember, mellyel azon jó érzés következik hogy már
túl vagyunk rajta. Virágregeimet jó ha kaptad, jó lesz az is ha
fiam kapni fogja Toldit. Azt láthatod hogy a Virágregék
roszul van kiállitva; szerfelett vékony papír, kis. haszontalan
formátum. Itt átalában kicsin_'_vlik az az keveslik. De hiába! a
hogy lehetett!

Az én ohajtásom is az kedves Jánosom! hogy szeressük
egymást igazán és sokáig; nekem van is reményem, hogy ez; ugy
leend. Talán engem is, akkor a mikor feloldanak a tutela .alól,
és akkor aztán mondhatom neked hogy Kazán lesz Nagy-Kőrös.
Csókolunk ezerszer nőmmel együtt benneteket. Isten áldjon
meg, igaz barátod

Miska

577.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös, december 4. 1853.

Kedves Domokos I _
Remélem, azóta mármegkapta válaszomat előbbi leveleire,

hacsak minden földi posta nem csiga és nem biga; azért hát
csupán a két utolsóra szorítkozom, különösen a legutolsóra.

Ha fel tesz rólam annyi ıpichologiát, hogy álmai országába
be tudok pillantani, s hogy észreveszem a nemes dicsvágyat,
melly nélkül semmi magasztos nem jő létre a föld kerekségén:
bizvást felteheti semel pro semper, azt is, hogy szívébe épen
úgy képes vagyok bekukucskálni, s egy percig sem kételkedtem
a szives ragaszkodásról, mellyel irántam viseltetik. Azért leve-
leim elkésését ne tulajdonítsa hidegségnek, kicsinylésnek, vagy
akármi egyébnek[,] ollykor halmozottabb munkán, ollykor némi.
restségen kivül. Az igaz, hogy mostanában gyakorta szenvedek
fejemmel, de ez nem ollyan akadály, hogy levelezésünket fel-
függesztené, legfölebb néha tunyává tesz. _

Garay felől írt sorai, megvallom, kellemetlenül érintettek.
Ő nekem jó barátom. volt, de ha nem lett volna is, tudom mél-
tánylani érdemeit. Ő korának hü képviselője a magyar költé-
szetben, lantja nem egy keblet gyujta honfiúi érzésre, s ha talán
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ez általános mértékét meg nem üti is (: mellyikünk dicsekedhetik
ezzel ?) kora szempontjából fogva fel, becsületesen betőlté helyét,
9 pályája koránt sem dicstelen. Ezt nem lehet, nem szabad
felednünk, édes Domokos, különben, mindent a mostani szem-
pontból mérve, igaztalanok leszünk, s az elődök működésére
kicsinyléssel fogunk tekinteni; épen ugy mint amaz ifju költő,
ki Vörösmartyról igy nyilatkozott: ,,gondolom, az öreg úr is
megbánta már a ,,kuczkóban”, hogy annyi ostobaságot össze-
irkált”. Ez történt, mint mondják, a „Hauer” csárdában, mond-
te pedig a jelenkor „uralkodó planetaja” Kálmán úrfi. Aztán
meg nagy kérdés, ha valjon a mostani szempont helyes mérv-e,
azért hogy korunk ízlésének leginkább meg látszik felelni. (?)

Mostan küldött Verseiről nem beszélek sokat, 'csak rövid
szavakkal mondom ki véleményemet. A képzelethez :1 Ugy látszik,
kedélyből fakadt, szelíd búsongás ömlik el rajta, mellyet meg-
zavar az a kép, midőn az égbolt leláncolt rabnak (?) mondatik,
mellynek kezéből fegyverét, a villámot kitekerték. E képet,
a maga helyén sem merném sikerültnek s nem túlzottnak
mondani: itt az egésznek szendeségét zavarja. Egy hölgynek.”
Azt hinné az ember, parodia. Vagy tán az is? Ha parodia, nem jó,
mert komolynak látszik. Láng, s bástya falon, áttör! Ha csak
Kézai Simon krónikájára nem céloz, hol Attila Aquileját
nyereggel körülrakván, s e halmazt felgyujtatván, ettől a bástya
elolvad s leomlik. „S kibírja keble?” . . . tehát a nő per maga
beszél, a költő pedig per te gorombáskodik? Szeretek remény
nekűl. . .3 tagadhatlanul egyike jobb verseinek: de nagy kérdés,
ha néhol nem csap-e át a dagályba. Scaevoláról a mártyrokra,
ezekről a Krisztusra: talán még is nagy a saltó mortale? Az
ellentét szépen van tartva, ezt el kell ismernem; de a hasonlat,
kivált a Jézussal, merész. De gyönyörű itt ,,Én, mint hajó az
óceánon . . " Ellenkezőleg pöffed a következő:

,,Foglyát, a kint, im megrepedve
Keblem dalban bocsátja el."

Bezárom ezúttal észrevételeimmel együtt levelemet is. Isten
áldja meg, édes Domokos, irjon sok és szép verset, s örvendeztes-
se meg azokkal

őszinte barátját
Aranyt.

1"° Ld. e kötetben 333-334., 344-345. l.
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578.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK
Nagy-Kőrös, dec. 4. 1853

Kedves jó Miskám !
Tegnap vevém leveleidet, a NO 1. és No 2-őt; hogy tehát

meg ne hüljön a vas, rögtön válaszolok is rájok. Érinted a szüreti
örömeket, (sub No 1-o) lásd nekünk itt az sincs, mert itt tulaj-
donkép szüret sincsen, csak a szöllőfejek gépies leszedése, s káába
verése, hadd ázzék. A vidám puttonos, a kádak dobogása a nyo-
mó sarkai alatt, az élénkség, vándorló zenebandák stb. mind
ezek, legalább eddigi tapasztalásom szerint, ismeretlen dolgok
itten.

Családi gyászotokban szives részvéttel osztozom; annyival
inkább, mert én is nem rég vesztém el egyetlen nőtestvéremet,
egy szalontai középsorsú gazdaember nejét, s így már most
senkivel sem állok olly közel viszonyban, minő fiú és apa-anya
közt retrograd, vagy testvérek közt létezik. Én nem ismertem
más testvért, ezen kivűl, nálam sokkal korosabb volt, annyira
hogy emlőjéből szoptam is (azt mondják) mint csecsemő;
egyedül, testvérek nélkül, nőttem öreg jámbor szüleim körében:
s hiszed-e hogy ennek eltörölhetlen befolyása lett jellememre?
Az a felfogás a mint én Toldi viszonyát, anyjával rajzolom,
nem annyira objectiv, mint a közönség gondolja; ellenkezőleg
a testvérgyülölet egészen az, mert én testvéremet szerettem,
bár nem annyira, mintha velem egykorú, s együtt növekszünk
fel.

Irod: „egy pap barátom halálos beteg volt, s magam is
nehány nap." Sajnállak, ámbár nem hiszem, hogy egészségi
állapotod olly rosz lett volna, mint stylusod e helyen, mellyből
azt lehetne kivenni, hogy te is halálos beteg voltál.

Jókay roszúl tette, hogy nem tudósított a felől, a miért
panaszkodol. Azonban meglehet az egész dolgot nem tekintette
olly nagy bajnak, hogy vele téged megijeszszen. S ily szempont-
ból menthető; mert semmi sem esik roszabbúl az embernek,
mintha minden csekélységgel zaklatják, ijesztgetik. Én azt hi-
szem, semmi sem lesz az egész dologból; miután ugy gondolom.
hogy se Petőfiről se Kerényiről nem politicai dolgot írtál. Egyéb-
iránt Marczi most jól kezdi magát viselni, a mennyiben nyíltan
fellépett az „ifjú Magyarország” insolentiája ellen, mel-ly
Vörösmartyt &c. egyszerüen skártba teszi. A felszólalásokat
olvashattad a Pesti Naplóban és Délibábban: én magán úton
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annyit hallottam e botrányról, hogy T. K. a Hauer csárdában
ıo így nyilatkozott volna; „szegény öreg Vörösmarty, azt hiszem,

mega is elismeri a knczkóban, hogy kár volt neki annyi ostobasá-
got összeírni.” _ _

Szilágyi Sándornak kisebb dolga ıs nagyobb most annál,
hogy neked a Nők könyvét megküldje. Egyébiránt én már

45 említettem neki, de úgy veszem észre nem ő rendelkezik jelenleg
a példányokról, mert nála egy sincs. Azonban ha e könyvet úgy
szeretnéd, jőj érte, neked adom az enyémet. Sándornak most más
baja volt, a mi titok ugyan, nem tudja egyéb csak Körös -
Kecskemét, mindazáltal nem állhatom meg, hogy neked négy

50 szem között el ne pletykáljam. A mult héten (vagy az előtt)
bál történik Kecskemét városában; Szilágyi onnen perse ki nem
maradhatott, sőt a rákövetkezett vasárnap újra átrándult, hogy
társas körökben elmondhassa véleményét a vigalom felől.
Szó volt egy táncosnéról ki a bálban elesett; Szilágyi ez ese-

55 ményről úgy mondá ki véleményét, hogy az az előtánczos sza-
mársága miatt történt, ki utánozhatlan figurákat parancsola a
cotillonban. A szamár szó fülébe jutott az illető egyénnek, ki
katonatiszt, és gróf és német s ebből nagy dolog kerekedett.
Sándor azt gondolta, hogy párbajra fogja őt kihini, azt írták

°° neki levélben, azt beszélték a két városban napokig. A tiszt eljött
ide, Sándort lakásán felkereste, de korán sem hítta párbajra,
mire ő ajánlkozott, hanem rosszabbali fenyegetés által (másod
magával lévén) kényszerítette, hogy őt rögtön, lealázó modor-
ban, kövesse meg, Sándor nem akarta, de félvén a roszabbtól,

05 mi azonnali összevagdalás is lehetett volna, végre megtette.
Így a dolog elenyészett, de Sándor igen nehezen nyeli, szinte
beteg belé.

Szász Károly a napokban jött vissza Erdélyből, hová
özvegyen maradt édes anyja sorsát elintézni ment volt. Magával

70 hozta ifjabb testvérét Gyulát, ki igen derék szál fiú s tengerészi
pályára szándékozik. Tegnap előtt egy névnapon (ott a hol te is
voltál hasonló ünnepély alkalmával) sokat nevettünk Károlyon,
ki ugyancsak főzte a boldogtalan Losonczit azon hiúságaért,
hogy arczképét a Hölgyfutárral saját költségén kiadatta, melly

75 lap maga is gúnyt üzött a dologból. Nevezetes volt a Varga
szüretjén a tanárviadal, azaz birkozás Mentovics és a komoly
Losonczi közt, melly alkalommal ez utóbbi, egy nagy homok-
domb tetején keményen főldhőz vágattatott, s midőn ezt nehe-
zen szivelné s ellenfelét uj ra felhiná - ismét földhöz vágat-

°° tattatott. Hasonló eset a világtörténetben csak kettő fordúl elé:
egyik a ,,Nagyidai czigányok"-ban
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De úgy vágta Mokrát Csucsuj a homokra,
Hogy azóta mindig arról kódul Mokra.

A másik esetet a kis Tükör jegyezte fel, illyeténképen;
Kérdés. Hogy szenvedhették ezt a vitéz németek?
Felelet. `Igen nehezen; miért is a magyaroknak hadat

izenvén, azoktól keményen megverettettek.
A legszebb pedig az volt az egészben, hogy a nagy szám-

mal jelenlevő diákok egy másik halom tetején állva, a győztesnek
diadalt uj jongattak.

Illy semmiségeket firkálok én neked, édes Miskám,
mert gondolom, hogy nem esik roszúl olvasnod, s mert úgy kép-
zelem, mintha veled egy pipa dohány mellett fecsegnék, idő-
töltés okáért. Kedélyemre az efféle szamárság derítőleg hat, s
haszna is van annyi, mintha folytonosan panaszkodnám az
irodalom sülyedése az írók léhasága, a szerkesztők pimaszsága,
a közönség részvétlensége, az időjárás komorsága, a tanárság
kellemetlen volta, a pénz szüke, az élelmi szerek drágasága, a tél
unalmas estéi, szellemdus társalgás nem léte, fejem és füleim
zúgása, tyúkszemeim fájdalma stb. stb. stb. miatt.

Nagyon meglehet, hogy engem épen az a betegség környé-
kez, mellyről írod, hogy téged annyira nyugtalanított: a kórjelek
sokban hasonlók, de még sem egészen. Altesti bajokat, vagy
derék fájdalmat én ez ideig még nem éreztem; annyi igaz hogy
a vémek nagy hajlama van fejemre tolulni és főfájást okozni,
s ez nem is uj dolog nálam. Különösen reggel, ha fekvésből
felkelek, érzem fejemet nehéznek. A hideg vizzeli mosogatás
észrevehetőleg használ, ezt mosdásnál tapasztalom, s ezentúl
gyakrabban is fogom alkalmazni. A bor pedig jobban eltompít,
mint máskor, s a helyen, hogy felderitne, komorrá, nehézzé tesz,
bár kis mértékben igyam is. Ezért felhagytam vele, s könnyebben
(is) vagyok azóta.

Orülök, hogy egészségi tekintetben se magad se kedvelt-
jeid részéről most nem panaszkodol. Leszámitván a miről
imént emlékezém, istennek hála, mi is jól vagyunk. Nőm,
gyermekeim egészségesek, Laczí iskoláz (már gymnásiumi nö-
vendék) - Julcsa pedig komédiáz; több vele körülbelül egykorú
leánykákkal a Jókai „Örmény és családját" akarják eljátszani,
mellyet magok vígjátékká alakítottak. E gyermeknek igen nagy
szenvedélye van minden iránt, a mi nem prózai; s ez nekem' nem
kevés gondot ad, mert egy felől azt sem akarnám, hogy művelet-
len maradjon, más felől félek, hogy ábrándozó lesz, s az élet- pró-
zai oldalába nem fogja tudni magát betalálni. Midőn Pestről
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hezajöttünk, anyját egyszerre csak e határozott hangon ejtett
ıas szavakkal lepte meg: anyám én színész leszek. Meglehet csak

múlékony benyomást tett rá a nemzeti színház, de meglehet
örököst. Ezért akarnám én, (hogy) inkább a háztartási gondok

.-felé vonni, de azokhoz, bár sok ügyessége, nem sok kedve van.
Ölellek, édes Miskám, csókoljuk a kedves komám asszonyt

ıaq és a kicsi fiút - irj gyakrabban mint mostanság.

Igaz barátod
Nagy-Kőrös dec. 7. 1853.

Arany János

5790

HUNFALVY PÁL-ARANYNAK
[Pest, 1853. december 5.]

Tekintetes Ur I
Van szerencsém jelenteni, hogy az Iliász II. - utolsó -

füzete megj elent; kérem tehát méltóztatnék alkalmilag úgy ren-
delközni, hogy az illetők Kőrösön a II. füzetet is megkaphassák.

-5` Ennek ára is könyvárusi uton 1 for. 30 kr. közvetlen mitőlünk
1 for. 1. kr. e. p.

Egész példánynyal is szolgálhatok z for. 14 kr.
Minden jót, s azon sikert, melly Öné ugyan, de a honé is,

ohajtván maradtam
1° Tekintetes Urnak

Pesten 5/rr [12.] 853.
alázatos szolgája

Hunfalvy Pál

Lakásom Szervítatér, 7 sz. al.
[Címzés :]

Tekintetes Arany János urnak
a Nagykőrösi ref felgymnasium egyik tanárának

Nagy Kőrösön.
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TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt.Dec. 8-kán 1853.
Édes Aranybácsi !
Bevégeztem pályafutásomat, az az a balladát, de a fordí-

tást sehogy sem tudtam kisütni, már el is hagyom a farkát addig
míg újra megszáll a sz. lélek. Az ördöggyúrt csuprot, miután az

5 nem magyar mondás, kérem úgy kiigazítani „Azzal az útálatos
vén szóhordó szatyorral". Ez nem gyengédebb, de magyarosabb,
s úgy hiszem odaillik a vén durva barát szájába ki Katalint
mint kegyosztá[ !]lyosát, tőle kitelhetőleg gyűlöli. A pofa helyett
az orcát kérem ,,unterschieboltatni" (szép szó).

1° Más különös újság itt sincs, mint az, hogy Kovácsbácsi,
bizonyosan szerénységből, nem fogadja el a megürült Kőrösi
cathedrát.

Áldja meg az Isten !
szerető tanítványa

1-ˇ' 'I`isza Domokos
[Címzés:]

Tekintetes Arany jános úrnak
a m. irodalom tanárának
j>. Orosháza N. Kőrős

GIOVANNA1
2° III. Bosszú

Tigris, éktelen dühében,
Nyargal tombol a király.

Néha megszalad mentében
Majd meg hirtelen megáll.

25 Endrét, testvérit siratja
Bosszú és vér, gondolatja.

- S Durazz' Károly levelét
Átkozódva tépi szét.

,,Szálljon vére gaz fejedre
3° Alávaló gyilkos nép !"

- S két nehéz köny megeredve
Szemeire fátyolt vét -

IAJ. ra-iıiızzıjaı ıd. 385. 1.
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„És te ki bosszúra intesz
Alnok herceg ! ne félj, meglesz,

De vesztedre! ~ mert abban
Tettető! nagy részed van”

És parancsol, s öszvejöve
Indul véle serege

Hiv árnyékként követője
Tholdi Miklós megy vele.

Nagy királynak nagy árnyék kell
Ha ember kell Tholdi ember

Ha a többi mind elvesz
Ez egymaga elég lesz.

Szörnyü ítélet van. Vág öl
Mint az isten ostora

Lajos, - pártütők fejéből
Készül nagy bosszú tora.

Durazz' hóhér bárd alá jut
Johanna a pápához fut,

Élők ellent nem állnak,
Ho[ !]dolnak a királynak.

De győzelme mámorában
- Új trónja már készen áll -

Aggódás kél bölcs ágyában
És Lajos magába száll.

,,Bosszúra jogot vehettem
S azt megtettem mint tehettem

De egy erőszakolt nép
Trónja soh'sem erős s ép."

Vitéz sergit visszahivja
Győzelmet vesz önmagán

Indulatait megvijja
Túl kél vidéken hazán.

De az elhagyott vidékről
Egy szőllőtőt visz emlékül

S elültetik szavára,
Tokaj kopasz halmára.

- Tőkéin Tokaj halmának
Jó, felséges lesz a bor.



Benn majdan a királynak
Első bosszu mérge forr.

S az Endréért készült tornak
- Gyöngyével a legjobb bornak -

Ma is, (áldván kapássát),
Isszák az áldomássát. -

581.

rrEcKENAsT oUszTÁv_ARANYNAK

Pest. 1o Dez. 1853

Verehrtester Herr Professor I
Da Sie über Ihr Guthaben von 3oo p. nicht anders verfü-

gen, als dass es für Sie in die Sparkasse gelegt werde, so erlaube
ich mir die Bemerkung zu machen, dass der Betrag - nach
Ihrem belieben - in meinem Gescháft verbleiben kann und
dass Ihnen derselbe vom 1. Nov. d. Jahres angefangen, mit 6
Prozent verzinst wird. Sie können über den Betrag samt Zinsen
zu jeder Zeit disponieren und sollte Ihnen übrigens die Einlage
in die Sparkasse ervvünschter sein, so bitte ich mich mit einer
Zeile davon zu verständigen worauf Ihrem Wünsche sogleich
willfahrt werden soll.

IhrToldy ist in einer so unvollkommenen deutschen Ueber-
setzung erschienen, dass ich mich veranlagt gesehen habe einen
meiner Freımde zu ersuchen, eine neue Uebersetzung des schönen
Gedichtes zu versuchen. Ich habe nun auch schon einige Gesãnge
in Hánden, mit denen ich sehr zufrieden bin. Wenn das ganze
fertig ist, sende ich auch Ihnen zur Durchsicht.

Wie geht es mit dem II. Theil Ihres Toldy? Ich Wünsche
das beste Gedeihen des Werkes.

Mit aufrichtiger Hochachtung Empfehle ich mich

ergebenster
G. Heckenast
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502.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt Dec. 12-kén 1853.
Édes Aranybácsi I
A napokban vettem kedves levelét, mely mindazonáltal

némileg kellemetlen is volt. Egyfelől miután Garay emléke
iránt elkövetett gyöngédtelenségemet személyes viszony miatt

E meg nagyobbnak mutatta, másfelől miután Aranybácsi egész-
ségérőli aggodalmaim nem egészen oly alaptalanok mint ami-
lyeneknek őket ohajtanám.

Na de kaptam én valami kedvest Pestről, melyben, mint
1-eméllem semmi kellemetlen sem lesz; a mely valami pedig áll

1° három munkából, névszerínt: „Tegnér öszves költeményei”,
Az Edda, (: magában foglalván az öregebb s ifjabb Eddát, és a
Scaldát:) és Bleak houseból Dickenstől. Elolvashatom tehát a
szép Fıithiof mondát, s hiszem, az Eddában lelendek anyagot
apróbb beszélyekre, melyek csak megszülessenek, tüstént Kőrös-

15 be fognak vándorolni.
Végrül pedig miután Aranybácsi engem annyit bírált,

nem tehetem hogy meg ne dicsérjem, mert különben ki fúıja
oldalamat e négy sor:

Az enyém damasz volt - Az enyém skarlát -
W ~ Bessenyő lovamnak sohse láttam párját

stbi . . . az az minden sor.
Elmondhatja rá ,,lelkemből lelkezett gyönyörű magzatom !”

Áldja meg az isten
szerető tanítványa

9 Tisza Domokos.

van
A tengerbe! Az életnek

Tengerébe vágyom én!
. . . Megúntam már patak lenni

°° Megúntam békén pihenni
Méla völgyek hűs ölén.

S bár a szeretet virága
Kövesse is futtomat,

- Bár vidor kedv, fürge pisztrang,

1 AJ. kritikáját e versről ld. 386. I.
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Játszon* néha habjaimban
. . . Ez többé gyönyört nem ad. -

Oda a nagy oceánba!
Mely felett vész háborog,

S belé fenndörgő haraggal
Tündöklő villám karokkal
Szórja a halálmagot:

A hol tompa vad morajjal
Tomyosúlnak a habok

Egyik a másikra hág fel,
Öszveforrnak az egekkel

S én a legfelsőbb vagyok -
-~ Oda vágyom! A pataknak

Sem élete sem szine,
Együgyű bárányka issza

Mindent híven tükröz vissza
Sem erénye, sem büne

De a tenger él, s erényre,
Mint a bűnre képes ő;

Majd bölcső lesz, mely hajódat
Dajkálván, álomba ringat,
- Majd végetlen temető.

Virága a zászlós árboc
. . Fáradt vándorként a nap

Gy`ı.1lladt arccal issza habját
Óriás cet, delphin lakják
- Szenvedélyként felzavarj ák,

Csatáznak, s elnyugszanak!

583.
TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK

Hanva, 1853. december 18
Édes Jánoskám !
Láthatod a megszólitásból hogy most igen neki gyürköz-

tem szépen írni hozzád; ollyan szép egyenes betűket tettem
hogy ha a 24-ik sorban is ollyat tennék: boldogság volna. A mel-

* [AJ. javítása: ,,Játszi1z. san]
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lett vigyázni fogok: hogy ismét halálos beteggé ne tegyem egy
napra magamat mint a multkor. (De így tán igen is ritkán irom
ezt a szép levelet.) Én ugyan feltettem már régen rólad annyi
barátságot; hogy engem mindenek felett rosz levélirónak tarts;
hiába ! nem születtem rá, nincs hozzá geniusom. En igazán ollyan
össze-vissza fejezem néha ki magamat, hogy okos ember bolond-
nak tarthatna ; hanem én azzal mit sem gondolok. Képzeld azt
a commoditást: nem gondolkozni mikor az ember ír; én ugy
vagyok vele ha levelet irok. Igaz, hogy ez a tulajdona meg van a
mostani irók legtöbbjének is, kik aztán munkáikat ki is nyomat-
ják, de bár mennyin birjunk is azzal, én azt nagy erénynek tar-
tom. Haviról hajdan, - mikor még te csak nagyszalontai jegyző,
vagy legfölebb titkos versiró voltál - azt irták a lapok: hogy
hang nélkül énekel; ha eszembe jut, mit tiltottak be tőlem leg-
közelebb a Délibábban: nem utolsó mesterségnek tartom
gondolat nélkül irni : ezt nem tiltják be, ne félj; a szerkesztő
csak ugy meghonorálja, a publicum pedig soha sem veti szemed-
re, mert hisz az jobb és balkeze közt nem tud külömbséget tenni.
(Van-e a világon olly ostoba publicum versre nézve mint ez a
mienk? én nem hiszem !) a jövendő pedig és a halhatlanság - ez
soha sem volt gyengém.

Ad vocem Délibáb. Jókai még is roszúl tevé hogy nem
tudósított, mert hiszen elebb utóbb csak meg tudja az ember az
illyen dolgot. A „fiatal Magyarország" dolgain örülök; most már
szeretem, hogy az örültségbe ment át ez a historia ; culmináltak,
majd csak megtérnek már vagy megvesznek. De koránsem
ugy kellene Jókainak fellépni, mint fellépett; eleget hallotta ő ez
elött megpiszkoltatásunkat, de a ,,szép tehetségeknek" szivesen
elszenvedte, s csak a P. Napló után szólalt fel. Fázom egy idő óta
Marczitól. A jellem elromlik a városban azt mondják, s én elhi-
szem.

Mennyire szeretlek én téged édes Jánoskám, hogy nekem
könnyű felviditó historiákat es pletykákat beszelsz. Ez engem
igen mulattat. Derék hogy M. odavágta L -yt. Hajdan mikor a
kályhajukban regényeket olvastam, - mert a te jó barátod
valaha a kályhaly1.ı.kban tanulgatta meg leczkéit - rettenetesen
haragudtam ha nem az ölte meg a másikat, és nem ugy dőlt el az
egész regényes processus, mint a kit s hogyan én akartam. Elbe-
szélésed elején lélekben mindjárt M. mellé álltam; együtt küzd-
tünk s forgattuk Losonczyt, s azt hiszem hogy az én rokonszen-
vem is segitett neki földhöz csapni; igaz, hogy ez sokkal elébb
történt mint én tudtam, de, - de az semmit sem tesz.

M-nak add át ezt a 3 előfizetőt, vagy is inkább a pénzét.

359



Nőm szíves bocsánatot kér töle, hogy többet nem szerezhetett.
(: Az egész dolog pedig igy áll: .ha megszentülsz se kapsz itt- egy
praenumeranst se, még én sem kaptam Virágregeimre egyet is
az egész ekkl [ezsi]ában, hanem egyre én, másikra nőm, harmadik.
ra fiam praenumerált, de ezt valahogy el ne mondd M-nak:)

Ad vocem vers. Jánoskám! irasd le a Nők Könyvéből az
Öreg szolgát és küld el nekem; valamint ha megkaphatnád illyen
czimű humoristicus versemet: Az én lakásom, azt is megkö-
szönném, a Hölgyfutárban jelent meg tán 1851-ben, ha jól emlék-
szem. Szükségem lenne rájok, tán könyvben még ki nem adott
verseimet irom össze. Hé! gondolkoztam már róla: nem tenne
már egy jó kötetet a te apróbb verseid összege? aligha nem.
Én legalább azt hiszem. Nem lenne jó kiadnod? Ha kapnálzérte
egy pár garast: az is jobb lenne a semminél.

Friebeísz tán megvenné. Irj róla nekem valamit.
Visszatérek a küzdelemre: Nem bántam volna ha Szilágyi

Sándort megczirógatta volna az a katona; más ember az ember
mihelyt nem ujságiró és szerkesztő.

A mult héten voltam Miskolczon. Nehezen juthattam el;
September közepe óta jár folyamodványom a passusért Kassán;
lejött végre s szólt 5, mond [d]öt napra; Miskolczon csendőrtöl
csendőrhöz utaltak, visáltak, stempliztek, superinspiciáltak ;
szoval: mentsen isten az illyen utazástól. Levai beteg, ollyan,
mint az árnyék, rettenetesen roszúl esett neki hogy velünk nem
korhelykedhetett.

János ! te Vas Gerebennek irtál? annak a Vas Gerebennek
a ki - - - tudod millyen Gereben; Látd én nem irtam neki,
pedig nincs ra legkisebb privát ránkorom sem, de nem irtam
mert - - azt, mért nem irtam? most már épen neked nem mon-
dom meg.

Baráti tanácsom: vizzel élj, nyakad, tarkódat, hátgerincze-
det mosd meg mentül hidegebb vízben; majd meglásd nem
bánod meg.

Gyermekeid feletti aggodalmadat értem; még is menyivel
szerencsésebb vagy te mint én; körülbelől egy egy[ !] idősek
[vagy1ınk], s neked már felnőtt gyermekeid ugy szólván, az
enyém pedig csecsemő. Julcsád kétségen kivül igen szellemes
gyermek s egész atyai s anyai figyelmeteket igénybe veszi,
vegye is. Az ur isten pedig áldjon meg benneteket.

Csókolunk ezerszer.
Hanva, dec. 18. 1853.

igaz barátod Miska
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504.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt December 27-kén 1853.
Édes Aranybácsi l
Adjon az isten számos és boldog János napot, teljes meg-

elégedést, jó kedvet és egészséget! A többi detailirozott kíván-
ságokat magára Aranybácsira bízom, tegye őket tetszése szerint,

E csak azt az egyet kívánom ez alkalommal_a magam számá[!]ra
hogy ezentúl is, minden leendő Jánosnapokon keresztül, tartsa
meg irányomban eddigi szívességit, s ne vegye rosz neven ha
minél több elmekinövéssel úntatom. -

Az Eddát még eddig pihenni hagytam de bele tekintvén
1° kissé megijedtem a roppant Mythologiától, de talán ha olvasom,

még is lelek benne majd élvezetesebbet.
Tegnér gyönyörü. Nem tudom ismeri-e Aranybácsi apróbb

darabjait? - Ha nem [,] alig várom, hogy találkozzunk s elol-
vashassuk. De ez mikor lesz ?!

15 Áldja meg az isten !
szerető tanítványa

A az ıztfzayzzl
Éjszaki szél paripája

A pusztákon nyargal végig;
Végéjszaktól indulván el

Megsem is áll végső délig.
Hólapályon visz az útja .. .

. . ., Egyenes, de néha görbe,
Es mindegyik fordulásnál

Fagyos havat szór a körme.

Földig érle [ér le] hosszu farka
Dombbá söpri lent a havat,

Fent, -repülő sörényébe
-Kánya, varju belé akad.

Fut- és rajta ül, nyergetlen
Hátán a tél zord királya.

. . . Csapzott jég csap a szakálla
Éjszaki fény koronája.

au

IAJ. kritikáját e versről ld. 386. l.

Tisza Domokos.
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W Hangos sípot tart markában
S mikor hegybe, házba útja

Megakad-, kél bősz haragra
S mérgit a nagy sipba fújja,

Mire ádáz paripája
4° Átalszöki akadályát

És gyors lábbal felkeresi
A puszták vad szabadságát.

Nagy Karácson éjfelében
Imádságnál fennvirasztok,

Ü Inam reszket akaratlan . . .
- Minden fogam öszve vaccog.

Tán hideg lél?-kérdik tőlem,
- Mert nem látják, mert nem hallják

Ablak mellett elsuhanni
5° Gyors lován, a tél királyát.

[Címzés:]
Tekintetes Arany jános úrnak
a m. irodalom tanárának

Orosházán át N. Körös

505.

ARANY-KERTBENY KÁROLYNAK

[Elveszett]

[Nagykőrös, 1853. december végén.]

[Arany megköszöni Kertbenynek az 18 3. okt. 30-án kelt levelében
emlitett Album hundert u `scher Dichter c. gyűjtemény megküldését. Érté-
keli Kertbeny nehéz muıiíıçját a versek kiválogatásában; ugy látszik, elis-
meri fordítási színvonalának javulását. Felhívja azonban figyelmét arra ls.
hgy bár maga nem tud kellõ mértékben németül, ol an ismerősei, akiknél!
ít etét el ke fogadııia, Kertbeny német nyelvkezelšét nem tartják kielé-
ãltõnek. Elismeri, hogy íróink tö b segítséget nyújthattak volna a munká-
ozüãy saját maga is. Maga is látja, ogy a hasonló gyűjteménynek nem-

zetk" szempontból is jelentősége van: költészetünk ismertetése által szol-
gálatot tesz a magyar nép ügyének.]
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586.

szrLÁGYr ISTVÁN-ARANYNAK
[Máramarcssziget, 1853. december 31.]

Kedves barátom !
Itélj ne leveleim v. ritka voltáról, hanem vesd meg

híted lábait a multban, s győződjél meg felőle, hogy te nekem
most is kedves vagy, hogy szeretetemnek sem melege, sem nagy-
sága felől nem ad tanuságot az a körülmény, hogy oly ritkán
találkozhatunk egymással. Részemről semmi mentségnek helyét
a ritkán levelezésről nem érzem; még is tudd meg, hogy ez egész
ősz tőlem folytonos betegségben tölt el; még akkor is, midőn
augusztusban Szalontát meglátogattam, állandóan a hideg lelt.
De te? nem vehettél volna magadnak annyi időt, hogy tudasd,
mit mivelsz? Pest mellett lakol, több ösztönöd van, nagyobb a
mód: s igy nem hihetem, hogy tétlen veszteglenél. Nem a kisebb
műveket értem: de értem Toldit, kinek II od része után már o be
nagyon, o be régen sovárgok már.

Én mióta lábadozó vagyok: ismét Sz Dávidnak fordultam.
Oda törekszem, hogy a zsidó költeményekből egy csomócskát
egybe szedhessek s azután ha lehet, sajtó alá adjam. Ismered-e te
Habaknk, jób, jerémiás Elegiáit P Vedd magadnak kérlek a fárad-
ságot megtekinteni: s meglásd, van oka VˇHugónak, hogy Homér
és Biblia csak a költők kézi könyve. Mielőtt pedig talán föllép-
nék: szükség hogy a zsidó poezisről adj ak egy tractatus félét,
melyből ki nem maradhat a Magyar és ő közötte való vagy volt
egybehatás, s ő neki a mienkre való befolyása. Remélem, oly
ideákat penditek meg, melyekről még más nem is gondolkozott
eddig elé. Én az ujabb időben Toldy serkentésire (1848 ból) sok
időt forditottam a Magyar egyházi költészet studirozására s akkor
támadt bennem a gondolat, mit imént leirék. Hiszem, lesz annyi
haszna munkálkodásomnak, mint a mennyit az europai lyricnsok
müvei olvasása intensive eredményez irodalmunknak.

Esztendő utolsó estéjén irom e sorokat. Mondjuk el egy-
másnak kb. a mult, egymás iránti hanyag napokra nézve:
Peccavi Pater! Mea culpa, mea culpa! Igyekezzünk az uj évvel
uj emberek lenni: Légy te nekem közlöny az irodalmi világból-
Messze vagyok a központtól; felette kevés a mit tudok; mert
hirlapokból nem tudhatni.

Kifogná a geheime Nachrichteket ide megirni? a ki, ha
Toldyt, Hunfalvyt, Kazinczyt kiveszem, alig váltok valakivel
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szât. Te tehetsz nekem sokat. Én megtudom s meg is fogom
h álni.

4” Olvastad-e közleményemet Molnár Al[bert]ról a Muzemn..
ban? Nem jó volna-e belőle egy magyar Faustot csinálni? Az ő
élete eléggé regényes ehhez.

Fogadd, fogadd egész családoddal baráti kézszoritásomat
e vég pillantatokban. Tartsd meg barátságodban továbbra is:

45 sőt tartsák meg a tiéid, kedves nőd, s gyermekeid, azt ki igyek-
szik arra méltó lenni ezután is.

Én, nőm s most épen I éves és 3 hetes kis fiam (István)
titeket nagy szeretettel ölelünk s zárunk legmelegebb hajlandó-
ságunkba.

W Szigeth, decemb. 31. 1853.

[Címzés :]
Tekintetes
Arany János tanár urnak tisztelettel

Szilágyi István

N. Körös
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ERcsEY sÁNDoR-ARANYNAK
N. Szalonta, januar 6. 1854.

Kedves bátyám !
Miután most, a levélirást illetőleg, rajtam van a sor, - van

1oo esztendeje hogy mindig készülök irni, de ebben részint a
restség, részint a temérdek sok korhelkedés es lumpirozás,
mellyet a közelebb mult ünnepek előtt, alatt és után véghezvit-
tünk, akadályozott. A mi azonban haladt, nem maradt el.

Először is tehát, minthogy már a lumpirozásról szólék -
hogy ezen papirosnak legalább egyik lapját betölthessem -
megemlítem, miszerint mostanában, egymást érte Szalontán a
dinom-dánom. Igy nevezetesen, hogy csak a nevezetesebbeket
emlitsem, Karácson előtti estén Szedoglovics pénztári tisztnél,
ünnep első napján teens Balog Jánosnál, zik napján Kenyeresnél
volt szörnyü nagy trakta és tánc. Alig heveré ezt ki a korhelkedő
publicum, a midőn ó esztendő utolsó napján, ismét Szedoglovics-
nál volt nagyszerű névnap, másnap pedig, vagyis 1854 év januar
első napján elsőben is azaz nappal nagyszerű szánkózás volt
nyolc szánnal, este pedig Balogh Mihálynál volt egy ollyan
kanbál minőre még, bachanalia tekintetéből, a szalontai krónika
nem emlékezik. S igy telének a sz. ünnepi napok. Nekem ezen
mulatságokban természetesen egyéb szerep nem jutott, mint a
mások bolondságait nevetni; - s ohajtásom csak a lett volna,
bár azokban bátyámék is, velünk együtt, részt vehetének volt.

No de a bálokból, most az egyszerre elég lesz ennyi, s tér-
jünk most már a prosai világba.

Közelebbi soraiban bátyám azon tervét közli, melly szerint,
a_házat, jobb állapotba tenni ohajtaná. A terv igen bölcsen van
kıgondolva ; de hogy mennyiben leend kivihető, arról most még
Semmit sem irhatok. És pedig nem azért mert, mint tudhatja
bátyám, Szalontán ollyan vállalkozó szellemü épitőmester, ki
valamelly épületnek, ha mindjárt egy tyúkól is az, minden nemű
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munkáit, készpénz fizetés mellett magára vállálná, nem találta-
tik. Azon épitőmesterrel pedig, ki Szalontán a templomot,
Lovassi-Madas, K[enyeres]ék házait épitteté, - s kivel e te-
kintetben célom volt és van beszélni, mégeddig nem beszélhet-
tem, s szándékunkat nem közölhetém. Azonban ezt nem sokára
megteszem, ha máskép nem lehetne levélben, és akkoron bátyá-
mat az eredményről tudósitni fogom.

Ha azonban bátyám azon újitási szándékától - mellyre
bizony kiáltó szükség van - elállott vagy a financiánál fogva
elüttetett volna: ezt kérem hogy velem, e soraim vételével
azonnal tudassa ,' mert ezen esetben, a Forneth Károlynál és
Bondár Istvánnál lévő 200. pfntot ( : vagyis minthogy Forneth-
nél az esztendei kamat is ott van:) 210 pfntot, mostanság hasz-
nosabb helyre fordithatnám, mint a hol azok jelenleg vannak.
Nevezetesen valami Szél István nevü ember, egy meglehetős
darab szigeti szántó földdel és kaszálóval kinál; és minthogy a
pénzre sürgetősen szüksége van, tegnapelőtt történt nálam .léte
alkalmával 8. napi időt adtam neki a válaszadásra. Tehát én is
sürgetősen választ kérek.

A mi végezetre a szalontai ujságokat illeti, ezek a követ-
kezők:

I. Nagy Vikta, vagy, a mint Julcsa mondja, Fiki néni,
mostanában esküszik, vagy is fog eskünni, az ő kedves leendő
élete párjával Fehér Elekkel, - ki Benickynél ispán - örök
hűséget.

2. A Szalontára is behozott kis lotterián a közelebb mult
héten, ugyanazon 3. számmal- Kenyeresné 2000. Szedoglovics-
né 2000, az uj doktor 3000., - összesen 7000. vfntot nyertek,
és ezen összeget, tegnap meg is kapták. - Lám, lám, illyen a
szerencse. Az ördög is oda sz-r a hol nagyobb dombot talál.

Mi pedig rnindnyájan, a még eddig egészséges kis Vilmánk-
kal együtt, ki már sokat nevet és még többet sír, - szokott
egyformaságunkban megvagyunk, és bátyámékat mindnyájan
csókoljuk

Szerető öccse
Sándor



KERTBENY KÁROLY-ARANYNAK
Ofen, den 9154 [9. l. r854], Montag
Wasserstadt, Kapuzinerplatz N° 45

Geehrtester Freund und Landsmann!
Unter all den Briefen, welche ich in Folge meiner lezten

Arbeit, jezt faüt täglich erhalte, ist mir der Ihre der schmeichel-
hafteste, der bedeutsamste, der in jedem Worte tief erfreulichste,
und vielleicht ermessen Sie selbst es kaum, von welch ermuthi-
gendem, stählendem Einfluli jene herzlichen aufıichtigen Worte
auf mein femeres Streben und Ringen sein dürften !

Sie sind der erste unserer Landsleute, welcher gegen sich
selbst den Muth hat, zu gestehen dal3 vielleicht in der That mein
achtjähriges, fort und fort nicht nur nicht anerkanntes, vielmehr
absichtlich und vorsätzlich durch raffinirte Hemmnisse oder
raffinirte Indifferenz erschwertes, Streben und Arbeiten, doch
einen emsten heiligen Stern haben mag, und nicht direkt auszu-
lachen sei. Ohne Sie leider persönlich zu kennen, kenne ich Ihr
Wesen, und die Natur Ihres tiefen ernsten Geistes doch zu gut
aus der intimen Bescháftigung mit dessen Erzeugniüen, um
Ihnen zu zürnen, daB Sie erst jezt die Kraft fanden, sich in
dieser Frage selbst anzugehören. Ich nehme um so schneller und
inniger die aufrichtig dargebotene Hand an, als mir eben diese
Schwerfälligkeit im Entscheiden, Ihrem Karakter nach die
Garantie gibt, daB ich jezt auch vor keinem Abfall mehr zu
bangen habe, und Ihnen von nun an gewisser sein kann, als all
jener Strohfeuergesellen, deren Theilnahme eben so schnell
verrauchte, als sie überhaupt blos gedankenlose Partikulation
von Anfang an war. Haben Sie daher Dank, innigsten, wärmsten
Dank für den Muth, Ihrem unwillkürlichen, durch fremde
Einflülše unbeirrten Gefühle nachgegeben zu haben. ,,So lange
der Lőwe rııht, umhüpfen ihn keck' und schreiend schwatzhaft
die Spatzen, sobald er aber die Mähne schüttelt, entflattern
verstummend die gefiederten Flöhe.” Der Muth Ihres Herzens
wird den Muth der uebermüthigen dämpfen.
_ Wenn es Jemanden geben kann, dessen Trieb es ist sich
1m Gröl3ten wie Kleinsten unpersönlích zu machen, und mit
freudiger Selbstvergessenheit in einem ernsten Ziele aufzugehen,
So bin wohl ich es, bei dem diese Tugend oft direkt zum Laster
Wırd. Ich bin bis zur Zudringlichkeit zäh im Aussondern und

367



Verfechten gewisser Wahrheiten, denen ich mein Streben ge.
weiht, und nehmen Sie es daher nicht übel, wenn ich nochmals
auf Fragen zurückkomme, welche durch Ihren freundlichen,
männlichen Brief eigentlich in den Grudpıinzipien schon ab-
gethan`-und anerkannt wurden, jedoch es liegt mir an der vollen
Wahrheit, und wenn ich auch das Medium des Ich's bei nachfol-
genden Erklärımgen nehmen muB, so werden Sie doch leicht
aus jeder Zeile erkennen, dal3 es mir nicht am entferntesten an
meiner Person, sondern völlig und emst blos um die Sache zu
thun ist.

Meine Uebersetzung Ihrer herrlichen Toldi enthält in der
That etwa fünfzig Stellen, welche entweder absolut auf Mill-
verständnilien beruhen oder in deutscher Form und Sprache
fehlerhaft sind. Leider ist es so; das ist aber auch Alles, und
wenn Jemand sich selbst streng beurtheilt, so bin ich es, der
ich ohnehin instinktiv sogleich fühle ob etwas so ich leiste, gut
oder schlecht sei, wenn ich auch nicht immer, trotz diesem
Erkennen, die Kraft und das Geschick habe, das Schlechte besser
zu machen. Was wollen aber fünfzig Stellen in einem Gedicht
von 12 Gesängen und mehr als 400 Strophen sagenl Und zudeın
als erster Versuch! Heckenast láBt, wie er mir sagt, Ihren Toldi
jezt neuerdings übersetzen, und ich zweifle nicht dal3 diese
Uebersetzung um hundert Prozent die meine aufwiegen wird;
aber dem Mann ist auch leichter gemacht, er hat schon mich
als Vorbild für Schönheiten und als Warnungstafel für Verirrun-
gen und Ungelenkheiten, wáhrend ich, ohne Vorgánger und
Muster, direckt aus dem Rohen hauen, undmir bei jedem Komma
selbst Bahn brechen mulštel Und dann die Hauptsache, die
Sie Alle nicht wissen. Ihre Verháltnisse sind, wie ich höre, sehr
beschránkt; als Professor haben Sie wohl weder eine beneidens-
werthe Bescháftigung, noch eine glänzende Versorgung. Aber
Ihre Lage ist wenigstens garantirt. Sie wissen, wenn ein Monat
oder ein Vierteljahr um ist, erhalten Sie so und so viel, um, wenn
auch noch so bescheiden, doch immerhin um leben zu können,
enthoben der allerschmutzigsten Sorgen. Ich will Ihnen nun
aber meine Lage seit dem unglückseeligen 48ger Jahre schildern.
Ich habe nichts, als was ich mir durch meine Feder verdiene,
und wann ich sehr fleiBig bin, verdiene ich mir jáhrlich etwa
3 -400 fll Meine übrigen Bedürfnisse muÍ3 ich durch Schulden
decken, oder daI3 ich Dinge um Geld arbeite, welche eben so
meinem Gout wie meinen Sympathien widerstreben. Dabeı
hungere, dürste, und friere ich oft Wochen- ja monderılang.
und binso oft die Hälfte des Jahres unfähig nur drei vernünftige

368



80

-85

00

95

100

105

110

115.

120

Stunden hindurch zu arbeiten, einzig damit beschäftigt, für ein
neues Projekt einen neuen Verleger zu suchen. Finde ich dann
einen solchen, und erhalte ich einen geıingen Vorschul3, dann
1111113 ich über Hals undKopf arbeiten, und das Geschriebene noch
na13 in die Druckerei senden, nur um recht bald das geringe Ho-
norar zu erhalten, und so weit der VorschuB reicht, mit der Zeit
zu wuchern, damit ich das bestellte Werk wirklich fertig machen
könne.* Und dann opfere ich meist noch die Hälfte des ohnehin
geıingen Honorars, zu Gunsten der Arbeit und deren Zieles, so
z. B. erhielt ich für das Album 300 oder 450 f. Ich arbeitete mehr
als ein volles Jahr daran, und dann lieI3 ich meinem Verleger
100 f nach, damit die Ausgabe besonders splendit gedruckt und
die ganze Auflage von 2000 Ex. prachtvoll gebunden werde;
später gab ich von meinem Honorar baare 75 f Cm her, damit
der berühmte Verskünstler, Julius Hainmer, Zeile für Zeile
durchlese und alle etwaigen prosodischen oder grammatikali-
schen Fehler ausmerze, um meine lieben Landsleute diesmal
nur recht würdig vor dem Ausland zu repräsentiren; und endlich
kaııfte ich für nochmals 75 fl Freiexemplare um recht viele ver-
schicken, und in der halbenWelt zu Gunsten meiner lieben Lands-
leute Lãrm machen zu können! Und dann wirft man mir vor,
ich benüzte die ungarische Literatur als Melkkuh, um mich
durch ihre Milch bereichern zu können! Diesmal erhielt ich also
für ein Jahr Arbeit 200 f, und bedenkt man, dal3 ich an 55 leben-
de Dichter über 100 Briefe schrieb, ohne daB mir nur einer seine
Biographie eingesendet, oder sonst mit Rath und That beiges-
tanden hätte; daB ich auBer diesem Porto von etwa 16 fl, 35
doppelte Konrekturen, etwa 50 Briefe an meinen Verleger,
und etwa für 50 f zu dieser Anthologie benöthigte Bücher kaufte,
so bleibt rnir, als Reingewinn, gut gerechnet, für ein Jahr Leben
ohngefähr 20 f Cm ! -

Gebt mir nur ein Jahr hindurch eine unabhángige, sorgen-
lose, wenn noch so bescheidene Lage, und ich will Euch Verse
machen, rein, wie sie nur Graf Platen oder der alte V013 zustande
brachten, und will Euch übersetzen, dal3 Ihr die Verdeutschung
vom Original nicht auseinander kennen sollt.

Doch, dummes Zeugl Die Leute halten mich für einen
Narren, und glauben, ich sei in die fíxe Idee verrannt, Verse
machen, und delšhalb weder eine Ausstellung, noch sonst eine
bürgerliche Versorgung annehmen zu wollen. Sie ahnen nicht
das all diese Arbeiten nur die Disciplin, die Vorschule für ganz

"' So übersezte ich den ganzen Toldi in ro Tagen l ! l
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andere, unberechenbare, grolãartige Arbeiten sein soll, und
dal3 ich Euch für Ungarn eine fıiedliche Revolution machen will,
von der die klügsten Köpfe noch nicht das Geringste schaut,
Und werd's, wenn ich bis dahin nicht verhungert oder in Folge
eines Augenblick's der Ermüdung so desperat bin, dal3 ich mir
eine Kugel vor den Kopf schiefie. Jezt harre ich aber noch denn
ich kann noch nicht glauben, dal3 unter einer ganzen Nation
von 4 Millionen rıicht ein Vernünftiger sich finden sollte, de;
mich verstehen, und mir die Hand zum Bunde reichen dürfte.
Hoffen wir, ich bin ja erst dreilšig Jahr alt, und mache mich
erst seit acht Jahren lächerlich !

Apropos jedoch jener Afterklugen, die Sie für meine ein-
fallende Schuld gehöhnt. Ich kenne die Gesellen, und bin zu
ernst gestimmt, um mich über sie zu ärgern. Ueber die Treue
meiner Uebersetzungen vis á vis den Originalen kann bedin-
gungsweise wohl jeder Ungar urtheilen; aber wer sich als Ungar
ein Urtheil über mein Deutsch anmalät, und glaubt er noch so
gut deutsch zu können, ist ein Esel oder ein Frecher. Nicht Weil
etwa mein Deutsch so tadellos wãre, sondem einfach Weil nicht
nur in Ungarn, sondern überhaupt in ganz Oesterreich kaum
Einer zu finden sein wird, welcher wirklich und tadellos so
deutsch kann wie man es im wirklichen Deutschland von jedem
Schulknaben fordert. Diese Austriagermanen mit ihrem: ,,halt,
gar, Fisolen, Ribisel, Kuttelfleck, das Teller, das Monat [“],
u.s.w. wollen in einer Frage Urtheile fällen, in der die gewiegtes-
ten Kenner wie Jakob Grimm, Varnhagen, Gervinus u. s. w. mir
billig zugestanden, dal3 ich der deutschen Sprache in einem
Grade mächtig, wie selten die Oesterreicher, und dal3 ich der
Sprache nur dort Zwang anthue, wo ich absichtlich in übertrie-
bener Treue auch den Sprachgeist der fremden Originale nach-
ahmen will. Die Baronin Ida von Düringsfeld schrieb mir ohn-
längst: ,,Ihre Handhabung der deutschen Sprache ist nur in so
fern hart, und ungelenk, als Sie durchaus originell sind, und aus
zu grol3er Gedankenfülle sichtlich schwer denken, wie Jeder,
welcher nicht trivial schon tausendmal Gekautes wiederkáut.
Obgleich Sie in dem fremden Gegenstand so hingabendbeschei-
den aufgehen, bleiben Sie doch auch für sich ein Karakter, und
müssen daher auch studirt werden, bis man Sie versteht;
versteht man Sie aber einmal, dann vergelten Sie es einem auch
reichlich. Steinackers Uebersetzungen sind ungleich flieliender
und melodischer als die Ihren, aus den seinen wird man aber nie
Interesse für den Oıiginaldichter gewinnen, wáhrend die Ihren
die Originale bis zu einer Deutlichkeit und Scharfe erkennen
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lassen, wie selten bei Uebersetzungen, so widerhaarig sie sich
im ersten Augenblick anfühlen." Und Bettina schrieb mir schon
V0; Jahren: ,,Deine Uebersetzungen sind Kaviar für's Volk des
gewöhnlichen Lesepublikum's: sie müssen enträthsel [t] und
verstanden werden, die harte Schale enthält aber einen sül3eren
Kern, als die Pomadekügelchen unserer sogenannten flüssig-
übersetzenden Uebersetzungsequilibristen.” Nun, der Erfolg
im Ausland, für das doch eigentlich all diese Arbeiten allein
bestimmt sind, und dem daher allein ein Urtheil zusteht, was
mehr als die wörtliche Treue in Betracht zieht, entschädigt
mich gewisssermallen für die Indifferenz oder absichtliche
Milãverstehung in der Heimath. Nemo propheta in patria!
Es gibt jezt fast kein deutsches, englisches oder französches
Lexikon oder Literaturgeschichte, u. s. w. mehr, in denen nicht
Ihr Name, und der Ihres edlen Genossen Petőfi ehrend genannt
wäre, ohne dal3 man nicht die ungarische Poesie mit eben so viel
Achtung nun nennen würde, als bisher die serbische, russische,
polnische, die skandinavischen und romanischen der Völker
zweiten Ranges. Und das ist denn doch auch schon etwas.
Ein Tropfen hőhlt noch keinen Stein aus, aber Tropfen auf
Tropfen, und es wird doch endlich ein Loch !

Und nun verzeihen Sie mir dies lange deutsche Gesch-
watze! Aber es thut so wohl, nach so langem Schweigen ganz
kunterbunt und frei sich einen Moment aussprechen zu können,
und dann ist dies lange Geschmiere wohl bestes Zeichen Wie
innig und tief Ihre herzlichen männlichen Worte in mein armes
Herz fielen, dal3 dieses dadurch sogleich überláuft! Und dazu
verstehen Sie ja wohl deutsch zu lesen, und hier habe ich auBer
Pákh Berczy nicht eine Seele mit der man ein vernünftig Wort
sprechen könnte; ich komme mir oft, im Vergleich mit dem
Geistesleben des Auslands vor, als sei ich in einen tiefen Brunnen
gefallen, von wo aus ich nur oben einige Lichtung sehe, und
manchmal vom Rande weg Fufitritte verhallen höre, ohne er-
kennen zu können, wer da oben vorbeigehen mag. Csengery,
Kemény, Török können mir Eötvös nicht vergessen, Lilãnyai ist
zuviel Quacksilber, um irgend objektive geistige Theilnahme
von ihm zu erwarten, Gyulai kreiset fort und fort in geistiger
Schwangerschaft, und hört und sieht daher nichts Fremdes,
Jókay ist matt und indifferent Wie ein Badschwamm, Dobsa,
Bérczy, und Andere sind mir zu glatt und hohl, Berecz, Tóth
Kálmán und die anderen Epigonen sind eitel wie Huren, - so
sitze ich einsam und allein in meiner ofner Erınitage, und finde
enzigen halben Trost in meiner Korrespondenz mit dem Ausland.
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Bisher haben sich schon sehr schmeichelhaft über das Album
ausgesprochen: Hemsen in Amsterdam; Moritz Carriere, dei-
gefeierte Aesthetiker in München; Kestner in Hannover; Baron
Zedlitz in Wien und Friedrich Halm in Wien; der berühmte
Gräcomane Justitzrath Dr. Kind in Leipzig; ımd besonders
Lifit in Weimar, welcher sich so warm und so eingehend äuherte,
wie ich es kaum von ihm erwartete. Reichlicheres und Einge..
henderes steht noch zu hoffen, auch schwieg bisher noch die
offizielle Kritik. Ich möchte seinerzeit all diese Belege, ob tadelnd,
ob lobend, zum Branch und Nutzen unserer Literatur gesammelt
ungrisch herausgeben. Erlauben Sie mir denn auch, Ihren lieben
Brief abzudrucken?

Ueberhaupt, Wollten Sie nicht für ein ungrisch Blatt, im
Interesse der Sache, ein kurzes Urtheil über die getroffene Aus-
wahl, über die Treue, und überhaupt über das Praktische oder
Unpraktische der ganzen Zusammenstellung mit völliger Abs-
trahirung des deutschen Werths der Uebersetzungen schreiben?
Ein Wort von Ihnen, könnte hier der Sache mehr nützen, als
das dickste Lobgesudel des ganzen ungrischen Kriterium's
zusammen! Seien Sie streng, dann werden Sie auch gerecht
sein, setzen Sie aber alle falsche Bescheidenlıeit ganz bei Seite,
und haben Sie den Muth, im Interesse der uns allen heiligen
Sache, sogar, wenns Noth thut, sich selbst zu loben! Sie wissen,
was Göthe von Bescheidenheit in so heiligen Fragen sagt.

Und nun speziell noch zu Ihnen. Die zweite Auflage Ihrer
„Erzählenden Dichtungen“ ist nur eine zweite Ausgabe, um eine
dritte, wirkliche Ausgabe in Miniatürformat, welche so eben
gedruckt wird, und die Herr G. Stier, aufgefordert von meinem
Verleger, im Einverständnilä mit mir, überarbeitete, in diesem
Frühjahre möglich zu machen. Eine Probe dieser neuen Bear-
beitung lege ich Ihnen bei. Es soll auf diese Art nur noch der
Rest von etwa 200 Ex (bei einer Auflage von 1500 Ex !) ver-
kaııft werden, damit man sie nicht zu Makulatur machen mul3.
Das bleibt jedoch natürlich unter uns.

Heckenast frug mich um meine Meinung, ob er Ihren Toldi
nochmals solle übersetzen lassen? Ich war natürlich wärmstens
dafür, da eben in solchen Fragen nicht wünschenswerther als
freie Konkurrenz. Erscheint von einem fremden Dichter blos
eine einzige Uebersetzung so war's ein blo13er Versuch, meint
das Publikum; wenn sich aber Mehrere an dieselbe Aufgabe
machen, kalkıılirt wiederum das Publikum, so muB doch etwas
ganz Bedeutendes an dem Menschen sein, sonst würden sich
nicht so Viele die Mühe geben. Und man kauft und vergleicht
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dann beide Ausgaben. Nun, und ein Publikum Wie das deutsche,
von 40 Millionen kann doch leicht, zweierlei Uebersetzungen
konsumiren* Unterstützen Sie daher lebhaft dies neue Unter-
nelnnen, ich bin sehr erwartungsvoll, und Wünsche aufrichtigsten
Herzens dal3 die zweite Arbeit um so besser als die erste sei, da
sie eben die zweite ist. Ich vergal3 nur zu fragen, wer der der
Uebersetzer sein wird?

Viele Freude machte mir Byron's Parisina von Karl
Szász. Ich halte diese Uebersetzung für äuüerst vorzüglich,
und der Versuch, Byron zu magyarisiren, ist ein in jeder Bezie-
hnng viel glücklicher als den Thomas Moore einzubürgern,
welcher nun einmal in keine fremde Sprache zu übersetzen
ist, da sein Hauptreitz, wie etwa bei Lévai, Kisfaludy S. und
Emanuel Geibel, eben nicht in Gedankenreichthum, als viel-
mehr in dem unnachahmlichen Schmelz, in der Melodie seiner
Form der Originale besteht. Byron dagegen, in guter Ueberset-
zung, wäre fähig in der ungrischen Literatur eine völlige Re-
volution hervorzubringen. Und Szász scheint in so seltenem
Grade alle Vorzüge eines guten Uebersetzers zu besitzen, trotz-
dem er selbst ein vorzüglicher Dichter ist. Ich sage trotzdem,
denn merkwürdigerweise gibt es keine schlechteren Uebersetzer,
verglichen mit guten Uebersetzern von Profession, als wirkliche
Dichter, welche andere wiederdichten. Ich eıinnere nur an Schil-
ler, Goethe, Byron u. s. w. im Vergleich mit V013, Schlegel, Gries,
Streckfulš, u. s. w. oder bei uns in Ungarn Petőfi, Lévai und sons-
tige produktive Karaktere, im Vergleich mit Szemere Pál,
Szabó István u. s. w. Der Dichter kann eben seine eigne bedeu-
tende Natur nicht so sehr verleugnen, um völlig in eine fremde
Wesenheit aufzugehen, er nimmt lieber blos die schönsten ein-
zelnen Gedanken Anderer, und verarbeitet sie auf seine souve-
räne Weise. Und dann gehört zum guten Uebersetzer aulšler
allen geistigen Eigenschaften hauptsächlich eine grolãe formelle
Uebung, eine Einschulung in der Technik, welche niemandem,
selbst dem gröläten Genie nicht, angeboren ist, und nur durch
vieles, recht vieles Arbeiten erlangt werden kann. Je mehr
man übersezt, je besser wird es gelingen. In Bezug auf Ungarn
wundre ich mich nur, daJ3 selbst die bedeutensten Köpfe sich
von nun einmal schon im Blut steckenden Antipathien soweit
b_lind knechten lassen, daB sie selbst das absolut Schönere ab-
sıchtlich nicht sehen, und lieber das Schwächere vorziehen.

* Deutsche Uebersetzungen existiren bis jezt: von Byron's sämmt-
llflllen Werken 6, von seinen einzelnen Gedichten 49, von Béranger 18, von
Burns 21, von den serbischen Vollmliedern rr, u.s.w.
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So läge uns z.B. die deutsche Lyrik seit Goethe, viel
náher und verständlicher als die englische und französische,
man übersetzt aber doch lieber Dichter direkt zweiten Ranges.
wie Moore, statt die wundervollen lyıischen Gedichte Goethe's,
Uhland's, Lenau's, die Poesien eines Freiligrath, Kinkel, A,
Grün, Grillparzer, Dingelstedt, Sallet, Gottschall, Meil3ner,
Hartman, M. Waldau, J. Kemer, Droste-Hülsshof u.s.w. bei uns
einzubürgern. Und seit Byron Tod sank die englische Poesie
direkt unter Null, und die Wordsworth, Southey, Montgommery,
Shelley, Hood, Tennyson, Longfellow, Bryant u. s. w. können
doch wirklich keinen Vergleich aushalten mit der deutschen
Lyrik, welche eben erst bei Goethe's Tode so herrlich aufblühte
oder mit unserem Liederflor seit dem Auftreten Petőfi's.

Dali Ihnen Fontane's ,,Schőne Rosamunde” so gefallen,
freut mich sehr. (So eben erschien die dritte Auflage !) Ich
interessire mich lebhaft für den Dichter, welcher durch meine
ihm gewidmete Uebersetzung einer Ihrer grölšten Verehrer ist.

Auch diesmal sende ich Ihnen wieder eine Probe deut-
scher Dichtung, den seinerzeit (1840) so berühmt geweseneıı
Roman in Versen von unserem Landsmann Karl Beck. Das
Buch erschien zuerst 1840, und war dem Baron Eötvös gewid-
met. Unglücklicherweise fallirte aber gleich nach Erscheinen des
Buchs dessen Verleger, es wurde von den Gläubigern in Beschlag
genommen, und nur auf direkte Bestellung verkauft, und so
konnte erst jezt, nach Beendigung des Prozesses, eine zweite
Auflage erscheinen. Dies die Ursache, warum dies Gedicht
nicht ins groBe Publikum gerieth, jedoch die spezifischen Litera-
turkreise, besonders in Wien 8: Berlin, erklärten es für ein Mei-
sterwerk.

Ich bin begierig, Wie Ihnen dieser „Jankó” gefallen wird.
Beck's Poesie ist vorwiegend rhetorisch und phrasenpomphaft,
und seine ungrischen Bilder sind offenbare, wenn auch freie
Imitation Lenau's, oder wenigsten[s] unter dessen gewaltigem
Einflulä entstanden, welchem unbewuBt wahrscheinlich auch
Petőfi bis zu einem gewissen Grade unterlag, denn Lenau war
der Erste, der die ungrische Natur und den ungrischen Karak-
ter poetischreflektiv und malerisch originell auffal3te, bevor ein
solcher Zug noch irgend einem wirklichen ungrischen Dichter
eingefallen war, und z.B. a csárda romjai könnte völlig Lenau
gedichtet haben, wie Petőfi Lenau's ,,Drei Zigeuner" Ich dis-
putirte schon seinerzeit genug über diese Fragen mit Pulszky.
der den Jankó das elendste Machwerk nannte, und nur daS
direkte ungrische Volkslied gelten lassen wollte. Mit solchen
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Prinzipien wäre alle Kunstpoesie freilich todtgeschlagen, denn
vom nationellen Standpunkt, hielte Shakspeare's Julius Cäsar
wohl keinen Vergleich mit jenen altrömischen Volksliedern aus,
welche uns nur in mageren Fragmenten einzelner Zeilen erhalten
wurden, und bei einem Gedicht ist die getreue Lokalfärbung
ebenso wenig alleinige Bedingniü als bei einem Bilde es die
Farbe allein ist, welche dasselbe zu einem Bild macht, denn
Kaulbach's Hunnenschlacht, grau in grau gemalt, ist von eben
der groI3en Wirkung als wäre sie in Farben ausgeführt, da eben
die dichterische Idee, die Komposition, die Schwere der Gedan-
ken, und die Schönheit der Fonnen, auch ihren Theil zur Schön-
heit des Ganzen beitragen. Nun lesen Sie den Jankó, den ich Sie
bitte, als Geschenk anzunehmen, und theilen Sie mir gelegentlich
Ihr Urtheil darüber mit. Die Blätter des Mag. f. Lit. d. Auslandes
können Sie ebenfalls behalten, da ich 20Exemplare derNummern
kommen liel3, und selbe hier allgemein vertheilte.

Nun noch ein spezielles Wort über Ihre 4 Gedichte in mei-
nem Album. Wie schade, dal3 ich die wundervolle Ballade ,,Ag-
nés asszony" nicht früher kannte, und daher nicht mit aufneh-
men konntel Seite 390 ,,Im Herbst" glaube ich, ist tadellos,
und wirklich überraschend übersezt; Seite 411 ,,Familienkreis"
nicht ıninder, und hier ahmte ich sogar das im Deutschen völlig
unbekannte Metrum -u -o -0 Í f u -o o des Origi-
nals glücklich nach. Seite 432 „Dante” ist leider an und für sich
nicht so gut gelungen, als ich es ursprünglich fühlte, und dann
wurde dies Gedicht durch einige der ärgsten Druckfehler völlig
bis zur Sinnlosigkeit verstümmelt. Zeile 4 soll es heiBen: „Der
Érd' gleich war sie nach des Krampf's Ermatten", und Seite
434, Zeile 1 8: 2, soll es heiläen:

,,Jahrhundert' gehn und kommen - bis ein ird'scher
Traum sich in jene Welt verirrt, - zum Heile, u.s.w"

Oder sollte ich Sie hier milšverstanden haben? Könnte ich nur
Ihnen gegenüber mit Dante sagen:

Se tu avessi cento larve
Sopra la faccia, non mi sarien chiuse
Le tue cogitazion, quantunque parve !

Das Gedicht Seite 480 „Der ungrische Michel” endlich, glaube
ıch ebenfalls recht gut gegeben zu haben. Lassen Sie mich Ihre
Meinung hőren! Schade, daI3 ich nicht mehr hatte, um von
Ihnen aufnehmen zu können!
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Uebrigens Ihr Gedicht „Családi kör” ist eine glückliche
Imitation von Burns „the C0tter's Saturday-night" ja einmal

575 kommt sogar ein und dasselbe Bild bei Ihnen und Burns vor ;
bei Ihnen Zeile 178: 18, Seite 412, wo das Mädchen den Kolben
heizt, um ihr Kleid für Sonntag zu bügeln.

És most, áldjon meg az Isten mind a két kezével, a hogyan
Petőfi mond, und verzeihen Sie dies lange Geschreibsel, das

55° Ihnen immerhin zeigen kann, welchen Eindruck Ihr Brief auf
mich gemacht. Nochmals Dank, tausend Dank!

Ihr Kertbeny
589.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt. Jan. 10-kén 1854.
Édes Aranybácsi !
Igen nagy tétovázás után határoztam el magam hogy leve-

let írjak, miután féltem, hogy újévi kivánatok idejét elmú-
lasztván, (mert én szörnyü rest levelező vagyok, mit ugyan

5 Aranybácsi jól tud) már mind boldog újévet kivánni, mind nem
kívánni bajos. Tudom, Aranybácsi jót nevet balgaságomon,
de már hiába, miólta Lajostól nehány ilyen cifra levélpapirt
g'schä.fteltem, szörnyen a fejembe ment az étiquette. Végre is a
Divatcsarnok nyakunkra küldött, mutatványpéldányában, ki-

1° tűzött pályadij hozott magamhoz, eszembe juttatván hogy poéta
vagyok, tehát felűl az illedelem törvényein, s akkor, és úgy
írhatok levelet bárkinek, a hogy nekem tetszik. Erre tehát
tüstént tollat ragadtam, mely soha sem hibázik a poéta mellől,
és írtam, s illetőleg irom a jelen sorokat.

15 De már Aranybácsi is felkiált tán, megúnva e sok ostoba-
ságot, hogy lássuk a medvét? ! A túlsó lapon látható.

Aldja meg az Isten!
szerető tanítványa

Tisza Domokos.
5” Egy bajnokral

Motto. Oh! breathe not his name! . . .
Moore

Ne tegyetek hideg követ hő szivére
A hazáért folyt is el bár hősi vére!

1 AJ. kritikáját e versről ld. 386. l.
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Kit egy egész nemzet gyászol, gyászol sírva
Mire annak kő oszlopon emlék írva!

Emlék legyen sírja fölött a derült ég!
Mert tiszta mint ez, volt az ő élte mindég
S élte útján - mint felhőtlen égen a nap
Nyúgodt arccal jött keletről s ment nyugatnak

Sírja fölött emlék a nagy csillagos bólt.
Melyen nincs tenyérnyi felleg, árnyék vagy folt.
Mint csillagok naplementén - életének
Minden tetti, emlékünkbe úgy tünének!

Mint a csillag az égbolton, tiszta fényben
Emléke úgy áll lelkünkben, dísz s erényben
- . . . Kit egy egész nemzet gyászol, gyászol sírva
Mire annak kőoszlopon emlék irva.

590.

GYULAIPÁL-ARANYNAK

Pest. jan. 16 853
[Arany javításában 1854 ]

Kedves barátom !
Neheztelsz-e ream, rest vagy-e, nem kaptad-e levelemet?

Csak az elsőt ne tedd, a más kettőn nem búsulok.
Még egyszer kérlek, sziveskedjél nálad és Mentovıchnal

maradt könyveiınet beküldeni. Nem enyéim és szorongatnak
érte Tedd meg kedves Jankóm. Ne sajnáld aztán Szilágyınak ıs
megmondani, hogy az Apor kéziratát három nap alatt kuldje
be, mert nagy szükségem van rea. Tudom ugyan, hogy a Muzeum
számára valami ostoba czikket akar belőle összeütni, de mar
eddıg megirhatta s visszaküldhetné. En most két rövid beszély-
kén dolgozom s azért van nagy szükségem rea. Mond meg, ne
buktasson meg, elég ha a censura megbuktatta regényemet

Bizony Jankó szomoru körülmények közt vagyok, s két
ségbe kellene esnem, hanem nem teszem, azért sem teszem

15 Igaz hogy számításaim mindig csalnak, akarmibe fogok, semmi



sem sikerı'.'ı'l, jelenleg pedig a legnyomorubb körülmények közt
tengek s még az a hév, az a lelkesülés is, mit egyetlen s örök
kincsemnek hittem, kezd elhagyogatni, azonban küzdök a
mig lehet, s mikor már nem lehet, azért lesz lehetlen, mert nem
fogok élni.

Beszéljünk okosabb dolgokról.
Az én kedves Juliskámnak azt izenem, hogy bocsásson

meg. Lehetlen volt lemennem s megnézném azt a hires müked-
velői előadást. Majd tavaszszal valahogy lerándulunk Kemény
bácsival valamelyik ünnepre. Addig is, jó volna, ha megmonda-
ná apjuk vagy anyjuknak, hogy a farsangra hozzák fel vagy
egy bálra. Ne fösvénykedjenek, apjukat ugy is gazdagon fizeti
Nagy-Kőrös városa, meg a szerkesztő bácsik. Anyjukra is rá
férne még a táncz, apjukkal pedig elmulatnánk mi valahogy,
csinálnánk neki egy kis jó kedvet s több effélét. `

De mind megmond ezt neki:
Neked többet szeretnék izenni, de mint bukott embernek

iszonyu rosz kedvem van.
Élégedjél meg ezekkel:

1.) Eötvös köszönt s minthogy hallá, hogy te hun eposzon dol-
gozol Kaulbach ,,Hunnenschlacht" czimü hires képének aczél-
másolatát számodra meghozatja Berlinből - ha el nem feledi.
Ez utolsó négy szót én tettem hozza.
2.) Csengeri is köszönt s azon hindu eposzt, mit Szász K. neked
adott olvasni s mi az övé, kér, hogy tartsd meg emlékül.
3.) Kemény is köszönt s azt izeni, hogy csatázik Toldi Miklós és
Toldy Ferenczczel. Megjegyezendő, hogy azon három czikk utol-
sója, miket rólad ir, balladaidat is lyrai költeményeidet fogják
tárgyazni.
4.) Gyulai is köszönt, de már nem csak téged, hanem nődet is. Ő
szegény regénye romjain méláz, mint egy második Márius, s egy
mély[ért]elmü [!] fejtegetésen töri fejét e közmondásnak:
se pénz, se posztó.

Gy
[Címzés :]

Arany János umak.
Nagy-Körös.
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591.

ERCSEYSÁNDOR-ARANYNAK
N. Szalonta, januar 19. 1854.

Kedves bátyám !
Az új lakó Csernyi pénztárnok, a házbér első angariáját

megfizetvén, azt 20. pfntban ezennel küldöm. Küldöm egyszer-
smind azon 10. pengőfntot is, mit emeritus-gyógyszerész Forneth

5 Károly bátyámnak nála lévő 100 pfntja kamatja fejében adott.
Ő ugyan midőn ezen pénzt fölvette, azt ígérte volt, hogy 12.
percentet fog adni; de biz ő nem adván többet tiznél, - ezért
nem akartam vele hajba menni.

Az első kivetés szerint a mult évi adója volt bátyámnak
10 54. pkr; az újabb kivetés szerint pedig lett az 3. pfnt 50. kr.

Ezt azért nem fizettem le mindeddig, mert azt hiszem, hogy
Bondár István, a nála lévő 100. pfnt kamatjából le fogja azt
fizetni. De nem is akartam a most küldött 30. fntot meghiányo-
sitni, mert úgy diribben-darabban bajos dolog postán küldeni.

15 Különben Szalontán nincs semmi egyéb újság annál,
mint hogy a gazdagságban naponként haladó Kenyeres sulyosan
beteg.

Isten áldja meg bátyámékat minden javaival.

Szerető öccse
5” Sándor

592.

ARANY-ERCSEYSÁNDORNAK

Nagy-Kőrös, január 21. 1854.
Kedves öcsém !
Hogy ti János-napoztok, és korhelkedtek és lumpiroztok:

az mind jól van; de hogy én köztetek nem vagyok az már nem
jól van: ámbár ottanottan itt is esnék mód a korhelységben, ha

5 a tekintély meg engedné; de mivel ezt mindenáron fel kell tar-
tanunk, azért csak piano mulatunk, minden zaj nélkül. Egy egy
névnap, estély &c. itt is esik, hol az ember éjfélig tisztességesen
meg unhatja magát, s ehetik rosz levegőt, pipafüstöt akár egész

1 hétre. Csak a tanári összejövetelek szoktak vigabbak lenni,
° - ıllyen mostanság minden héten volt egyszer, de már ezt is
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megúntam, mert a rendetlenség nem használ az én, még egyre
zúgó fejemnek, s ollyan helyen nehéz megállni, hogy ne excedal..
jon az ember.

Leveledre rögtön akartam válaszolni, s maig sem tudom,
hogyan maradt el; annyi igaz, hogy Szél István urammal semmi
kedvem nem volt alkuba ereszkedni, következő okokból.

1.) Mert a sziget, especie Komlós, hol a Szél uram földjei
vannak, az én forgó földeimtől igen távol esik, elannyira, hogy
ottan levő saját apai örökömet is nénémnek bocsátottam volt
átal, nem esvén kezemre.

2.) Mert Szél István uramat, mint perpatvarkodó, nyug-
talan embert ismerem, kivel nem jó közlekedni, vagy minden
esetre igen óvatosnak kell lenni, mivel ő alter - Tolna Mihály és
Ferencz.

3.) Mert nem is volt reményem, hogy Bondártól egyhamar
be lehessen kapni a tartozást.

A mi pedig a házat illeti: mindenesetre szólj azon építő-
mesterrel, hadd lássuk, lehet-e vele okosan, azaz körűlményim-
hez képest, beszélni. Azonban úgy hiszem, hogy jelenleg épít-
kezésre nincs jó idő, lévén drágaság, de nagy. Tatarozni, a leg-
olcsóbb „rendszabály” szerint: csakhogy össze ne roskadjon.
Apropos drágaság! mi ottan az élet ára? Mert ha emelkedett
valamennyire, jó lenne árúba vetned azt a néhány köböl rozst a
mi nálad és Jámboréknál van. Itt a tisztabúza 28-30 ft: két-
szeres és rosz[rossz] aránylag: talán ott is adnak valamit érte.
3 ftos kenyeret eszünk, 12-14 pftos fával tűzelünk . egészen
nagy város vagyunk.

Ti pedig nyerítek a pénzt lottérián, csőstül szakad rátok
az áldás. Emelkedik Szalonta óriásilag; remélem Bandi lesz a
lottós. Hát Gyuri megházasodott-e már? Te csak tudsz nekem,
ha el nem rösteled, egy két ujdonságot írni: de én mit írjak ez
incognita regioból? Pest közel van hozzám és mégsem vágyok
oda, vagy nem telik, vagy sajnálom azt az 5-6 pengőt, mibe az
út kerülne. Az a Pest sem a régi Pest többé. Most csak a nemzeti
színház van bukófélben: Egresit, Lendvaínét, Rétít elcsapták,
a többinek fizetését levonták, a drámát egészen megherélték,
hogy az opera élhessen s Lesniewszka ezereket söpörhessen el,
arányban. Egy két iró lézeng ott, az képviseli a nemzetíséget.
Egy két lap teng, élődik az irodalom szalmáján, ennyi az egész.

Szilágyi Istvántól közelebb kaptam levelet: ő csakugyan
megházasodott és fia is van már. Tompával fentartom a levele-
zést ; Szász Károly Erdélybe K. Vásárhelyre megy papnak.
Egyéb ujsággal nem szolgálhatok.
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Nénéd most már teljes egészségnek örvend, a gyermekek
hasonlóul. Laczí szorgalmasan tanulja a latin nyelvet, Julcsa
itthon korhelkedík ; a veres olly kövér, mint egy malacz, fölfelé
nem igen nő, de szélesedik. Én a fentebb mondott bajban még
egyre szenvedek, - fájdalmat nem, de bizonyos tompulást,
a mi restté tesz és kedvetlenné. Ez a monotonia öl meg. Ritkán
és keveset dolgozom, - eddig sem irtam sokat, de legalább
kedvem volt hozzá, most ez sincs. Buzditás nem hiányzik:
kevés magyar írónak jutott az olly mértékben, mint nekem:
de rajtam már az sem fog. Lehet, hogy ezek mind csak átmenő
symptomák, mert Tompa is panaszkodott hasonlókrul. mellyek
egy aranyérben utat törtek maguknak; én ez utóbbi nyomoru-
ságnak szokott jeleit még legkevésbbé sem tapasztaltam, -
hanemha e fejzugás egy lenne a mutatkozó jelek közül, mint
Tompánál volt.

De talán hosszura is nyujtom levelemet, a mennyiben ér-
zem, hogy eleitől fogva csupa üresség, a mi egyébiránt az én
leveleimnél épen nem ritka eset. Bezárom tehát azon kéréssel:
ne sajnáld a provinciának otthon továbbra is gondját viselni,
a fás kertet is ajánlom figyelmedbe, - szőllőstül, faiskolástul
együtt; légy oszlopa az én roskadozó haj lékomnak, hiszen, ha a
tető nem csorog, a falak csak megbirják még valameddig - re-
mélhető jobb időkig. Eladni semmi esetre sem szándékozom,
mert a telek jó helyen van, s a civílizatióval együtt fog ára ha-
ladni felfelé. Aztán meg, nem nézem én ez unalmas hivatalt
örökösnek, egyszer az én exiliumomnak is vége szakad, s akkor
ott vonom meg magamat, mint ,,szögény emböőr". - A mire
hogy isten hovaelőbb segítene, ohaj tom tiszta szívből.

Ölelünk és csókolunk mindnyáj an, mindnyájatokat, még
a kis Vilmát is perse, _ irjatok minél gyakrabban, nem feledvén

jó rokonotokat
Aranyt et Comp.

593.

ARANY-GYULAIPÁLNAK
Nagy-Kőrös, jan. 21. 1854.

Szerelmetes atyámfia,
Vettem biz'én úgy első, mint második leveledet, s hogy

amarra nem válaszoltam, oka csupán az, mert könnyebb volna
Ioo bolhát összeszedni, mint három könyvet Arany - Mento-
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vics - és Szilágyi Sándortól ; már pedig egyszerre akartam kül..
deni és válaszolni. Heinét Szilágyi elvitte, Honnayr nálam van,
Mentovicsot és a másik jó madarat több ízben felszólitottam,
adnák ide, a mi nem az övék, - s a „ma viszem”, „holnap vi-
szem" ígéretek daczára ez napságig is náluk van. Jelenleg, azaz
jövő Pénteken Mentowszky Pestre készül, hogy a „Száraz lom-
bokat” kihajtassa: akkor és általa beküldöm a könyveket, ha
ugyan össze tudom „exequálni.”

Hogy a te reményed. . akarom mondani: regényed
buxít, azaz megbukott, végtelenül sajnálom. Megmondtam,
Angyalbandi, ne menj az alföldre! Níncs China? Shiras? Japán?
Mexikó? Otahaíti? Miért játszatod regényedet Erdélyben és-
pedig anno . Ha mégis Decebalust szerepeltetnéd, vagy
az Akaczirokat, herulokat, scyrrusokat, és több efféle jó keresz-
tény lelkeket. Aztán meg „Vita brevis, ars longa” .e pedant
mondatot, barátom, forditsd meg, hogy hosszu életű légy e
földön, az az tartsd szem előtt: „ars brevis, vita longa”, mert ha
egy beszélyt „hónapokig” irsz, felkopik az állad. A jó tanács
énrám is rám férne.

Mert hát én is addig csűröm-csavarom, főzöm, koholom
a terveket, mig utóljára „gondban elvész a gondolat". Ha azt
hiszed, hogy én itt valami órjás előmenetelt teszek akár Toldi-
ban, akár a hunnicákban, akár más egyébben: felette csalatko-
zol. Javitgatok bíz én öcsém, - de mit? Négy osztálybeli ta-
nulónak stílisztícaí bűneít, hetenként; s ehez mérve a szerkesztő-
ség csupa boldogság, mert nektek nem kellett a nagyreményü
poéták verseit még ki is javítani. Ha aztán egy-két szabad órám
akad, leülök nagy székembe (nb. azt is acquiráltam már) s
pípára gyujtván, fumigálom a világot, vagy legföllebb harag-
szom, hogy nálunk, circiter az Arpád királyok, vagy Lajos -
Mátyás alatt még csak ollyan epikus sem cserepedett, mint
Fírdusi. Denique beláttam, hogy korunkban, még nálunk is, az
epos nagyon mondva csinált virág: a költőnek magát is, publi-
cumát is vagy hat századdal hátra kéne vinrıie, hacsak hexa-
meterben, flosculusokat nem akar pattogtatni: s az nem olly
könnyű dolog. Hol az anyag? A gazdag mondakör? a mytholo-
gia? Csináljunk! Köszönöm szépen. Ezt csinálni nem lehet, ez
csinálódik. Nem tudom, benn van-e az aesthetica szótárában
e terminus: ,,eposzí hitel” de én annyira érzem ennek hatalmát,
hogy történeti, vagy mondaí alap nélkül nem vagyok képes
alakítani; talán nincs inventióm, phantásiám: elég az hozzá,
hogy nekem, ha építní akarok, tégla kell és mész. Ezért pihen
olly hosszasan Toldi II ; Illosvaí magamra hagyott, s én egyik
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légvárat a másik fölé rakom, de egyikkel sem vagyok megelé-
gedve, mert nem bigyeszthetek mottót a szakaszok fölibe, mint
pap a textust, mintha mondanám: ,,higyetek, ne nekem, hanem
az írásnak; mert meg van ırva anno ez s ez, hogy ,,bika rugasz-
kodik etc.”

De én, szokásom s akaratom ellenére, hosszasan is untatlak
e pedanteıiával: beszéljünk Örvendetesb tárgyakról. Először is
az ígéret csak szép szó, értem a Körösre kirándulást; egyébiránt
ohajtjuk azt az ünnepet, ámbár Julcsa kételkedik, hogy Gyulai
mozgóvá tehesse magát egy könnyen. Legalább a „valamellyik”
szó oly határozatlanúl hangzik; szükség volna azt mielőbb prefixi
terminussá változtatni. Majd megírom én, mikor lesz nehány
napi szünidőnk, s úgy intézzük a dolgot, hogy ne legyek kény-
telen iskolával foglalkozni az ,,öröm ünnep" alatt. No de sorra
veszem az izeneteket.

1.) B. Eötvös figyelmét a legforróbb köszönettel fogadtam
- add át üdvözletemet.

2.) Nem különben Keménynek is, kinek divatcsarnoki
czikkéből még ugyan csak az első közleményt olvastam, s azt
hiszem teljes igaza van T. Ferenc ellenében, legalább én eleve
ugy fogtam fel Miklós gazdát, mikép ő eléállítja. Félek, hogy a
hátralevő rész miatt pirulnom kell, pirulnom most, midőn Toldi
(d. h. az enyém) nem „uj szíta" többé s illő volna szép csöndesen
a pad alatt hagyni. Mert vádol a leki ismeret, hogy én is egy
voltam azok közűl, kik a magyar költészetet megbuktatták,
behozván a nyers, pórias elemet, melly ellen Kazinczy G. kikel,
s melly miatt még Bulcsu Károly is (lásd Költészet Korai)
kétségbe esik. Aztán meg, minden új dicséret, ami Toldira
irányoztatik, rám nézve szemrehányást foglal magában; mert
még most is ama szép reményeknél vagyok, mellyeket 847-ben
táplált felőlem az irodalom ; pedig hét év sok idő, s bizony már
én is ,,Nel, mezzo camino di nostra vita" ballagok, mint Dante,
mikor a ,,L'infen:ıo" kapui megnyiltak előtte. Azonban - olly
iró elismerése, olly ember vonzalma, mint Kemény, sokkal
becsesb előttem, hogysem azt igazán megérdemleni legforróbban
ne ohajtsam.

3.) Csengeri köszöntését szíves üdvözléssel viszonzom, és
köszönöm Damajántit. Mondhatom kedves ajándék. Lyrát és
eposzt olly bájos vegyűletben sohasem élveztem. A hattyú, az
ember választása istenek közűl, a hölgy, ki férjének kocsízörgését
megismeri etc. etc, számtalan szépség. -- Ad vocem ajándék:
ha Csengeıi szives lenne Macaulay 8ik füzetét megküldeni, mint
ígérte, beköttetném.
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4.) Gyulait is köszöntöm: a Máriust, Carthagó romjain.
Légy szíves megmondani neki, hogy jobbitsa meg magát; s írjon
gyakran afféle pesti pletykákat. Én itt úgy elmaradtam a világ-
tól, nem tudom, mi történik fővárosában a provinciának: jól
esnék, ha néha, azaz minél gyakrabban, tudósítna, mi történik
az irodalmi coulissák mögött. Add át neki ölelésemet, plastice,
tükörből.
Pákhot ölelem.

barátod
Arany

594-.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös januar 21. 1854.
Kedves Domokos !
Azon veszem magamat észre, hogy már ismét 3 -4 levele

hever fiókomban, szemrehányáskép, hogy én semmit sem javul-
tam levelezés dolgában. Erősen feltettem magamban, minden
levelére nyomban válaszolni, s mégis illy anomália történik . . .
halasztom egy napig - aztán kettőig - aztán magam sem tu-
dom meddig; míg a lelkiösméret engedi.

Különben egészségem még most sem teljes; gyakran
előfog . . . vagy sohse hágy el végkép a fejzugás, a mi kedvetlen-
né, s miden munkára restté tesz. Csak ritkán dolgozom vers
félét, bár a szerkesztők ostrom állapotba tettek, nincs kedvem.
Máskép megvolnék a szokott kerékvágásban ; regesztrálom 4
gymnaziumi osztály prózai és költői bűneit, a mi éppen nem
kellemes foglalatosság.

Tegnértől a Frithiof mondán kívűl mit sem olvastam; de
az módnélkűl tetszett. Most Firdusi nekem a Hercules oszlopa
Gadesben.

János napi - szívből jött - jókívánatát ép olly szívesen
fogadtam; ugy .az újévi köszöntést is. Köszönöm, édes jó Domo-
kos, hogy megemlékezett rólam; az tanúsága írántami jó érzel-
mének, mellyet továbbra is megtarthatni őszinte vágyam és
akaratom.

A család egészségben van, Laci szorgalmasan tanulja a
Scipiók nyelvét. Uj donság e sáros városban semmi, a mi rá nézve
érdekkel birhatna ; a pesti pletykáktól is merőben elszigeteltem
magamat, de a geszti s szalontaiakból szeretnék ottan ottan
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egy keveset hallani. Három éve lesz .már ide stova, hogy itt
lakom, s e föld nekem még folyvást Városnak nem város,

fifálunak sem falu: nincs kert, dinnye .főld, egy kis majorságap h , , _hol az embet ottan ottan szorakozast kereshetne . . . ha fel akar
vidulni, menjen - a temetőbe!

Most áttérek verseire. Keserűt-e előbb vagy édeset?
Mert Giovaıınal tensasszonyba a végén sem tudtam belészeretni,
bár az olly pakróc modorban van írva, mintha csak én írtam
volna. Mi hát a hibája? Nagyon gemein.' A hivatalos oreza
nem segít a dolgon, sem a szatyor: az egész művön van bizonyos
líbertinismus elöntve, mi alul esik a költészet színvonalán. „Tor-
kát fojtogatja a keserv ." tudom, mikor a gyermek sírni
akar. igaz, de még sem szép. Talán népies hosszabb be-
szélyben megj árná, de itt sért.

,,A nap sem Ott megy le a tengerbe, hol feljött" s ez a kép
hamis. Róbert pater meglehet, hogy ördög; de Endre, a növendék,
csak nem tartja annak? Egyéb iránt Robert csak a nápolyi
párt előtt volt olly fekete ördög, mint festik, s Petrarca, ki ez
emberről értesít, részrehajlóan jellemezte őt. Endre semmi esetre
sem tarthatja őt ördögnek. ,,A megindult hó golyóból . . .
nagy hó golyó aztán víz lesz; épen mint e bombasztból. - Nem
hallod-e, hogy a kürt hogy hi” kissé pongyola. ,,Hajh! hujh”
,,Össze két véres szem jött” hujhl . ,,bujj ki herceg !" ,,Al-
h.at(ik)" A III. rész még legjobb volna, kivéve a Lajos „éktelen
dü.hét", melly bizony nem ékes, s a pártütők fejéből készülő nagy
boszútort; mi immanel . . . Az egész compositio nem sokat ér;
Endre egy lézengő frater (ha történetileg is az, nem érdemes
hogy éljen a művészetben) A barát csak azért van ott, hogy
szidassék és szidjon ; szóval az egész compania Lump. Csak Lajos
van egy hajszálnyival jobban festve; de végül az a tokaji szőlő
história megint igen kisszerű a magasztos boszúhoz képest.
Nem akarok kemény bíráló lenni: de az egészet tűzre ítélem.
Azonban méltányos is tudok lenni a szerző iránt: e nápolyi
történeten a művészet átka fekszik; ezért hogy rajta már annyi
novella, tragoedia etc. hajótörést szenvedett, legújabban ,,Toldi
der Zweite” A tárgy ollyan, miből semmit se lehet csinálni:
Endre egy silány frater, Johanna Ioo esztendeig él, Lajos
portyázási semmi eredményre nem vezetnek: ki csinál ebből
valamit? Igazán, mint ha a fegyveres handabandának nem lett
volna egyéb sikere egy szőlőtőnél, mikép, mint egy gúnyosan,
bevégezi a balladát.

1 Giovanna I, II, III. részét ld. e kötetben 325-326., 330-331., 354-356. 1.
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A többi 3 vers: Vágy? A tél királya? - Egy baj nokra,4 --
mindenik jó. Egy szóval mindent kimondtam. A középsőben

70 Vaccog helyett a csattog-ot tenném, bár az sem szép; több javítani
valót e három versben nem lelek. De igen, szép gondolatokat,
emelkedést, eredeti képeket, akár mennyit. Igy - édes Domokos,
így for ever!

De már hosszallom is a dicséretet - gáncsolni, óh!
7* azt szívesebben teszem - annálfogva bezárom soraimat azon

mint mindig
B0

kéréssel, hogy ha Kovács bácsi történetesen még életben volna,
legyen szíves köszöntésemet és baráti kézszoritásomat nékie
általadni; ellenben ölelésemet önmagának megtartani. Lévén,

szerető barátja
Arany János

Ü

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt. Jan. 30-kán 1854.

Édes Aranybácsi !
Nem tudom, ritkaság tette-é, vagy kedvező hangulata

(mert bennem szo[ !]rnyű a dicsvágy) de ki sem tudom fejezni
mily jól esett nekem Aranybácsi kedves levele. Csakhogy megint

5 van kifogásom ellene. Nem szeretem azon maradandó testi
bajt, melyhez, a szűnórák kedvetlen perceiben, úgy látszik
szellemi is járul. Az elsőre nézve, ha orvos volnék több test-
mozgást ajánlanék, még ha major nincs is, a másodikra. . .
már ez nehezebb dolog. Na de a magyar költőt leginkább

1° ákácfához hasonlithatjuk a fák között, az pedig szereti a homo-
kot, azután meg nekem ne is beszéljen exiliumról, úgy tudja
meg hogy én september elején ki megyek külföldre, három évre !
Ez osztán inkább exilium, mint a Kőrösi magyar tanárság,
szerető család közepett, fel se véve a honoratiorok ingyen tisz-

15 teletét.
ÉS a temető! - ez immanel Feküdjék oda Toldy No II

ha már halva született, én ugyan ezt sem hiszem, de ha szüle-
tése, szülőjének ártahnára akar lenni, csapja meg minden betű-
jét egy-egy extra menkű, a vén Rozvánt pedig egy köldökön,

'° a ki a papirost hozzá árulta !

*“' Ld. e kötetben 357-358., 361-362., 376-377. l.
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Pletykára való nézve; Szalontán Febr. 15-én bál lesz egy
jeéndő kisdedóvó és Ney. Ferenc alapítására, az új doktor is
elmegy, se tél, se nyár, majd fagy majd sár, néha hó, de hachó ez,
nem ide való, rímnek nem jó, népıes poézis óh !

Még egyre kérném Aranybácsit. Mielőtt kimennék szeret-
ném jobb verseimet atyafi Maecenássaim kívánatára öszveírni,
erre nézve kémém tegye fel, tavalyi* leveleimet, ha ugyan
elég balga volt megtartani, Szalontára útasítván a fizetést.
A leveleket majd visszaviszem még kimenetelem előtt! sze-
mélyesen! I

Végre pedig küldök egy verset. Ugy hiszem a mult alkal-
miaknál is jobb, és hogy a Te adtad te vedd el óta így eroticumot
nem írtam.

Isten áldja meg !
szerető tanítványa

Tisza Domokos.

Zongora mellett*

A dallamlejtő zongorán
Játc még tovább is óh ! leány!
Minden hulláma ércszavának
Egy egy emlékem költi fel,
Harcában kedve - s bánatának
Igy ing az érzékeny kebel; -

. Óh játsz tovább a zongorán!

Óh játsz' vadúl a zongorán !
Keblemben majd, dörgő szaván
Kél a bú fekete lovagja,
S é puszta telket, szívemet,
Éj-ellett lován átfuttatja
Órjöngés szállja lelkemet. . . !
- Játsz játsz vadúl a zongorán! !

Gyöngéden játsz' a zongorán!
Hadd álmodjam szelíd szaván.
Fényülte cserről, fris pataknál
Virágborított domb felett,
S mely kedvesebb ennél, s amannál,

"' Resäıcítive harmadévi 1852-ki Geszti együttlétünk oltai.
1 AJ. 'tikáját e versről ld. 403. 1.
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Nőről kit a költő szeret!
-- Gyöngéden játsz' a zongorán.

Midőn játszol a zongorán
“° Vadúl s szeııden óh leány.

Azt képzelem: A költő lelke
Egy menyben húrolt zongora,
A nagy mestertől dalra keltve,
Kiaföldésazégura. . . ..

05 Midőn játszol a zongorán l

Midőn játszol a zongorán,
S merengesz elhaló szaván:
Az képzelem: Szemedbe hijja
Könyűd é hang, és elrezeg.

70 - Lehetne é köny éltem díjja,
S é könyért dalban halni meg ! I
- Óh játsz' tovább a zongorán!

596.

ARANY-JUHÁSZANTALNAK
[Elveszett]

[Nagykőrös, 1854. jan. vége kb.]

[Házi körülményeik miatt fiát, ifj. Juhász Antalt nem tudják szál-
lásra magukhoz venni, de igéri, gondja lesz rá ; igyekszik majd a fiú izalmát
megnyerni.]

597.

JUHÁSZANTAL-ARANYNAK
Makó Febr. ré" 1854.

Tekintetes Tanár Úr,
Kedves Sógor Uram I
Valódi rokon érzelmet tanusító levelét Kedves Sógor Űr-

nak, örömmel olvastam, s meg vallom, felette megnyutafö
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hatást tett reám, annak főleg azon része, melyben szives volt
fiam iránti figyelmét s felügyeletét megajánlani. Van szerencsém
érte ezennel: foró hálám s szíves köszönetem nyilvánftni, jól
tudván, mikép az ifjakat sok rossztól meg tartóztatja, annak
tudata, hogy őrszemektől kisértetnek. Nem mellőzhetem hall-
gatással különösen becses levelének záradékszavait, mellyekben
a bizalom gerjesztésről tetszik említést tenni. Ezek előttem igen
jó szülői, s tanitói tapintatra mutató szavak, azt tartom én is,
miként inkább bizalmat kell a szüléknek maguk iránt gyerme-
keikbe önteni, mint azokat félelemben tartani, mi könyen
elvetemedésre vezeti kivált a heves vérü ifjat.

Hogy fiam házukhoz fogadtatása iránt emelt kérésem,
s illetőleg óhajom nem teljesülhetett, sajnálom ugyan: de a köz-
lött okok, s házi körülmények valódiságuk felől teljesen meg
lévén győzettetve, rajta megnyugszom. Jól tudom magam, mily
korlátok, s éppen nem érdemükhöz mért fizetésök van iskoláink-
ban mindenütt a Tanár Uraknak. De hitem szerint eljő az idő
nem sokára, melyben a főfelügyelőség, szemeit reánk papokra
is kegyesen vetendi s a Tanár Urakra is figyelmét kiterjesztendi.
Ha ugyan pium desideriumba -- nem marad.

Tóni fiamnak egy ma vett leveléből esett értésemre a méj
gyász s érzékeny csapás, mely N. T. Báthory Gábor Ur házát,
egy kedves leánya halálaval sujtá: szíves részvéttel veszem kese-
rűségét, mint ki már tudom, s érzem mai napig, mit tesz egy
kedves gyermeket el veszteni ! Sirba viszszük mi is magunkal,
felejthetlen Kedves Lajosunk (: kis bátyával együtt akkor
vittem Debrecenbe, midőn Kedves Sógór Urékat Szalontán egy
pillanatra szerencsés valék meglátogatni:) gyászos emlékét:
kiről 1850"* évben, véletlenül fosztattunk meg.

Fiam, egy két napi gyengélkedésén kivűl, még eddig semmi
bajról nem panaszkodott; hogy Ö ellene volna valamely alapos
panasz, azt sem gondolom, nem hallván még eddig felölle valami
rosszat. Irá, hogy laktársa lehetne jobb magaviseletű is: de nem
fél, attól, hogy annak rossz példája által el csábittassék, s tév-út-
ra vezettessék. Ha úgy áll a dolog: meg vagyok elégedve az ön-
bizalommal. Gazdáját s gazdaasszonyát, - mind ő nagy dicsé-
rettel említi: mind mások magasztalólag szollanak felöllük.
Nagy meg nyugtatásunkra szolgál, ennek tudása is.

Ez a boldogtalan, vagy inkább figyelmetlen Tóni, még a
köztünki rokonságot sem tudva, azon kérdést intézte hozzám,
110gy T. Arany Urékkal, mily fokozatán állunk mi a rokonság-
nak? mert ott őtet meg lepő szivességgel, s nyájassággal fogad-
tak, holott ő még csak gondolni sem tudta, hogy nékünk Kőrösön

389



is legyen rokonnnk. Arra irtam meg aztán néki: hogy fél-vér
Ercseijek vagyunk sat. f

W Melyek után Kedves Sógor Urnak reá fordltandó becses
figyelmét, smind kettőjük szíves indúlatját kikérve, s mind.
nyájukat meleg rokon szeretettel csókolva: maradok

Tek: Tanár Urnak
Kedves sógor Uramnak

55 Szívből szerető s tisztelő
sógora

, Juhász Antal
Lelki-pásztor

U. i. Mint vevém észre, még pecsét nyomóink is rokonságban
°° állanak. Ugyanazok. E levelkét legyen szives K. Sógor Ur kézbe.

sittetni.

598.

TOMPA MIHÁLY -ARANYNAK

[I-Ianva, 1854. február 6.]

Édes barátom !
Nem tudom mire vélni hallgatásodat. december I9-én

irtam hozzád rekommendírtf !], s Mentovichnak nehány garast
5 küldtem. Ma febr. 6. van, és válaszod még sem jött meg. Félek:

hogy beteg vagy, ne adj isten hogy ugy legyen. Azért Válaszolj:
kaptad-e azon pénzes levelet?

Isten veletek !
barátod

Miska
1” Hanva sat

[Círnzés :]
Arany Jánosnak
Pest Nagy-Kőrösön
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599.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK
Nagy-Kőrös febr. 13. I85(3)4.

Kedves Miskám !
Tökéletes igazad van: e hanyagság, mit a levélirásban

vagyis nem-írásban elkövetek, már plusquam disznóság. De
vigasztald magadat, hé, nem csak te vagy, ki válaszomra vársz,
_- köriilbelűl ro-en vagytok hasonló állapotban, mert én halomra
gyűjtöm a levelet, mint a szalontai levélhordó czigány, s akkor
adok túl raj tok egyszerre, midőn már egész taıisznyára való
összegyűlt. Oka pedig ennek nem annyira az elfoglaltatás, s hála
istennek, nem is annyira a betegség, mint az áldott restség, ha
ugyan ez már magában is nem egy neme a kór állapotnak.

Ergo: a 3 előfizetési dijt, mellyet Mentovicsnak küldöttél,
melly iránt én recepissét írtam alá, s mellyet rögtön kézbesitni
el nem mulasztottam, ezennel forma szerint eltagadom.
Se láttam, se hallottam, nem tudok róla semmit.

Az Öreg szolgát lemásolva, az „Én lakásomat" (respective:
,,a te lakásodat”) pedig a Hölgyfutárból kimetszve, ihol küldöm.
Az utóbbit Laukának egy verse is kíséri ez neked tiszta
prófit; mert ha leirom, ez utolsót bizonyosan nem kapnád.
Mindegyik jó lesz köpenynek eső után, mert, úgy hiszem, ünnep
után kántálok velök; miután hallom, hogy verseid már sajtó
alatt nyögnek. Sed salvavi animam.

Hogy valahára fogott rajtad a szép szó; hogy iparkodol
szebb betűket s egyenesb sorokat irni: azon örűlök rettenetes:
de ördög vigye calligraphiádat, ha annyi papirt ellopsz vele,
hogy egész levél helyett csak felet küldsz. Azért, édes öcsém,
ne törd magad olly nagyon a szépírással, vagy tartsd azt a szer-
kesztők számára; nekem pedig irj, mint eddig, csúnyán de tö-
mötten; mit bánom én, ha úgy összehányod is a betűket, mint a
nyomda fiókjában hevernek, küldd ide, majd kiválogatom én.
Hogy pedig „gondolat nélkül" írj, azt fiú te meg ne próbáld, nem
vagy te vad zseni, hogy azt tedd.

A mi az én apróbb verseimet illeti: nem hiszem, hogy belő-
lük egy kötet kitelnék: de meg kevés jó van azok közt. A kiadás-
ról még nem gondolkoztam; azonban privát mulatságomra hoz-
záfogtam őket egy bekötött könyvbe irni; elkezdtem a nyáron;
eddig -elé vagy ötöt le is irtam belőlök. Ha így halad a munka,
nem soká bevégzem s akkor majd meglátom, hogyan veszik ki
magukat egy csomóban.
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Irhatnék én eleget . . . a divatlapok majd meg ölnek: dé
40 nincs kedvem. A balládra tőlem bizvást pályázhatsz. Gereben-

nek sem irtam egynél többet, azzal is behúzott mateıialiter, -
64 hosszu strophát Io lapra leszorltván s akkép díjazván. Az
ifjúság lapját, mióta megindult, folyvást a nyakamra küldik,
még abba nem írtam semmit, - nem írok én senkinek.

45 Különben megvagyok a szokott vágányban; orvosi ta-
nácsod követem és használ. Családom egészséges, kivéve -hogy
nőm egynéhány nap óta rheumával vesződik. Ölelünk, csókolunk
mindnyájan, mindnyájatokat!

igaz barátod
50 Arany János.

Büntetésből kapsz illy rövid levelet.

600.

ERQSEY SÁNDOR-ARANYNAK

Szalonta, febr 25. 1854.
Kedves bátyám I
Szalontán volt buzájokat, meghagyásához képest eladván,

annak árát ezennel sietek küldeni.
Eladám pedig a nálunk volt 7. köblöt 16. vfntjával, a

5 Jámboréknál volt 8. köblöt 15. vfntjával, és igy az egészért
bejött 232. vfnt. Ezen összeget a szekérposta vitelbérének levo-
násával (:mit most még magam se tudok mennyi :) útnak bocsá-
tom.

Egyébiránt nincs semmi különös bajunk és ujságunk.
1° Csokolom mindnyájukat, vagyok

Szerető öccse
Ifj. Ercsey Sándor

601.

TISZA DOMOKOS--ARANYNAK

Geszt. Febrnár 26-kán 1854.
Édes Aranybácsi !
Most ugyan én is kitettem magamért a nem-írásban, de

(of course!) menthető vagyokién is. Mert: ,,Az én múzsám
olyan, mint egy villanygép !" Ugyhiszem ez új és még el nem

5 koptatott hasonlat, melynek értelme az, hogyha én nehány
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verset kevés időköz alatt írtam, azután, kivált ha e versek között
jobbacska is volt, egy darabig épen semmit, vagy legalább semmi
üdvöst sem tudok írni. Most is tehát enyi hallgatás után egyetlen
egy kis poëmával szolgálhatok, melyet egy szép napon készítet-
tem, de melynek hevét a mostani csúnya idő bizonyoson elveszi,
míg Körösre érne. Valósággal azt hiheti az ember hogy az eszten-
dő havai is báloznak, s Aprilis az, a December köpenyegében,
mely bennünket most bolondít. Oly csúnya szél fú hogy ámbár
éppen most harangoznak, ámbár penitentiális vasárnap van,
nem merek fél-köhögős és fél-náthás állapotaimmal templomba
menni. Ez ugyan nem nagyon e [ !]rdekelheti Arany bácsit,
mindazonáltal a geszti ujdonságok közt nagy helyet foglal,
melynél nagyobbat csak a László kis leánya bír, ki tegnap volt
két hetes és a ki által én több jeles cimeimet a nagybátya fontos
nevével is szaporíthattam. Születnek az emberek és halnak,
csakúgy mint máskor példa ez utóbbira a szegény Mátyás volt
szakács és gazda, ki a napokban halt meg.

Mindezeknek utána áldja meg az isten !
szerető tanítványa

Tisza Domokos.

U. I. Ha a levelek elküldése alkalmatlansággal járna, inkább
hagyja el Aranybácsi, majd személyesen megyek értök, akkor
sem lesz késő. -

D.

A tavasz első napjánl

A lég szelíd - az ég oly tiszta
Mint egy gyermeki gondolat.

- Nem tudok négy fal közt maradni,
Felkapom vándorbotomat.

Ki a mezőre! S im falunknak
Végét is mindjárt hagyom el . . -

- Mi az? kunyhója ajtajában
Napfényen egy ősz térdepel.

„Hála neked kegyelrnes Isten !
- Igy szól - hogy a vidám tavaszt

Elküldéd újra, s a szegénynek
Ismét egy kis reményt hogy adsz”

1 AJ. kritikáját e versről ld. 403. l.
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Megállva nézem - s felkiáltok
Nagy isten ! ha ez agg, kinek

Nincsen reménye, nincsen vágya,
S számlálva napja éltinek, . .

A tavaszért im hálát zenge.
- Óh! úgy az élet elején,

A napsugár első hevében
Első szerelmem gyönyörében

Méltó hálát hogy zengek én? !

[Cunzés :]
Tekintetes Arany jános Úmak
a m.. irodalom tanárának
Orosházán át N. Kőrős

602.

ARANY-ERCSEY SÁNDORNAK

Nagy-Körös márcz. I. 1854.
Kedves öcsém !
Nincs ugyan mit irnom, de feleségem rég sürget, hogy ne

halaszszam tovább, minthogy Linának küldendő levele kész,
s azt az enyimbe zárva akarja elküldeni.

Multkori leveled eltévedvén, tartalmából nem jut egyéb
eszembe a 30 pengőnél, mellyet megkaptam, de nem tudván első
évnegyed-e a 2of. vagy második? miután az elsőt, a kályháért,
le kellett volna tartóztatnod. Ha tehát még ki nem elégítetted
volna magadat, jövőre eszed legyen.

Irtam valamikor, hogy add el aSzalontán lévő búzaféléket ;
és árrát küldd el, mert itt drágán veszszük a kenyeret.

Különben megvagyunk a szokott állapotban; semmi vál-
tozás, mi érdemes lenne a megemlítésre. Jelenleg egy 8-napi
szünidő örömeit élvezzük, a félévi vizsgálat már elmulvá.n.
Szerettem volna felrándulni Pestre, fejem végett, mellynek zu-
gása maig sem szünt meg végkép, orvosi tanácsot és talán gőz-
fürdőt használandó: azonban hiányzik a nervus rerum gerenda-
rum, s a vacatióból is egy pár nap van hátra, annyira eltelt az
iskolai dolgokkal, calculusok s osztályzások készítésével, ugy-
hogy a szűnidő csak látszatos de valóban nem az. Tompát 15
készültem meglátogatni, ki még sem mozdulhat falujából, de
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abból a nagy vacatióig, ugy látom semmi sem lesz. Pedig a szó-
rakozás engem ujjászűlne szinte érzem azt.

B. Eötvös és Kemény régen izengetik hogy megfognak lá-
togatni, mindenik belém szerette magát (azaz verseimbe), úgy
hallom, - de még eddig nem valék szerencsés őket szerény
szállámon fogadhatni.

Képzelem, hogyan izzadsz ment, prokátorúl, a septemberi
vizsgálatra. Lehet azonban, hogy e határidő meghosszabbodik.
kivált ha a külügyekre fordul minden figyelem, amint indult.
Nem szeretném, ha talán csüggedve hátravonulnál, ez rád nézve
nem lenne jó. Bár én is bimék valami képességgel a háládatlan
múzsán kivül, melly az idős embert, kaczér hölgy módjára,
cserbe szokta hagyni.

Itt a drágaság nagy, épen két annyi mint idejövetelünkkor.
Például a fa akkor volt 7-8 pengő, azóta fokonkint drágulva,
most r5-16 pengő. No de effélékröl, úgy hiszem Juli untig
panaszkodott levelében.

Jani mostanság irt a nőmnek, abból látom, hogy ő is
megvan a szokott vágányban; üdvözöld nevemmel, ha irsz neki,
vagy találkozol vele. En is majd irok valamikor, de gyakran ir-
nom tárgyhiány miatt, bajos, és tán felesleges is.

Köszöntöm a rokonokat, mind a két ágon levőket, titeket
pedig Vilmástól együtt (kinek nevét E. Károly „Vilmos”-nak
irta) ölellek és csokollak.

Szerető bátyád
A. János.

U. i. Elékerűlvén közelebbi leveled, látom belőle, hogy az adó
tetemesen megszaporodott. Ha ennek a házra s földre ennyinek
kell lennie, ám legyen: de ha személyes kereseti adó vagy fej adó
is volna közte, úgy légy szives az illető helyen lépést tenni
iránta, hogy (megszűn) levonassék, vagy legalább jövőre ki ne
vettessék, mert én e czím alatt itt is fizetek már két év óta,
3 ft. s nehány kr. pengőt; mit, ha nem hinnének, az adó-palétá-
val is bebizonyithatok. Figyelj azért, nehogy egy rókáról (a mi
ugyan nem vagyok) két bőrt huzzanak.

A.J.
Még egy utőírás.

A búza árát még se küldd ide, mert ha itt lesz elköltjük,
hanem add ki valami becsületes embemek, biztos feltéte1ell[ !]
s ha már lehet telekkönyvi intabulatio mellett; a melly óvó
rendszabályt többi kis pénzeimre nézve is óhajtanám, hogy meg-
tedd. Irj e tárgyról közelebbi leveledben.
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603.

ARANv._sz1LÁGvr ISTVÁNNAK
Nagy-Kőrös, márcz. 9. 1854.

Kedves barátom.
Nagyon is ideje már, hogy Válaszolj ak leveledre, melly,

a milly meglepő, olly kedves volt nekem. Ide s tova egy éve mult,
hogy közelebbi leveledre válaszoltam, mire nem feleltél ; saj-
nálnám ha, mint mostani panaszodból kiolvasni vélem, azt meg
nem kaptad volna. Olly bőven, olly szivélyesen írtam abban
állapotomról, hogy meg nem foghattam a válasz kimaradását.
No de se baj !

Az igaz, hogy én Pesthez igen közel, mondhatni külvárosá-
ban lakom, de ennek részemre kevés előnye van, legfölebb a
drágaságot érzem. Hiába! Pest is csak a távollevőre bir olly
vonzó erővel, én esztendőben is alig megyek belé egyszer, vagy
kétszer, akkor is csak ha a nyomorúság hajt. Az ottan levő iro-
dalmi egyénekkel is olly kevés kapcsolatban állok, hogy e rész-
ben rám ugyan nem sokat számíthatsz. Legföllebb a szépirodalmi
szegénylegények némelyikével vagyok - azzal sem folytonos -
viszonyban; a coulissák megett történőkbe pedig épen nem va-
gyok beavatva. Egyébiránt ott, amint sejtem, nem is sok törté-
nik, hanem afféle, hogy Tóth K. Vörösmartyt nem ismeri el
költőnek, hogy czimboraskodnak jobbra, balra, pletykálnak és
lumpolnak. Az egész szépirodalom nem ér egy hajító fát.

Ezért ne csodálkozzál rajta, ha azt mondom, hogy engem
a tétlenség színte petrificált. Nem az vagyok többé, a ki voltam,
nem tudok lelkesűlni semmiért, nincsenek eszméim a jövőre,
terveim, reményeim nem vonzanak többé. Testileg is szenve-
dek, fejem már régóta zúg. Izgalmas élet segítne rajtam, arra
hiányzanak eszközeim. Keveset és ritkán dolgozom. azt sem
teljes lelkemből.

Hogy te a zsidó költészet fönségeit akarod nálunk meg-
honosítni, ezen szerfelett örülök. En őket eredetiben nem él-
vezhettem. De forgatom Jolovicz Polyglottját, hol az összes
keleti költészetből, így a héberből is, számos mutatvány közöl-
tetik, sikerült német fordításban. Hanem én a zsidó lyrát inkább
csak bámulom. Szeretetemet a Firdusi eposzai s némelly hindu
darabok bírják. Különösen Firdusiban a Nibelungeni komp.osi-
tió. Mikor lesz nekünk olly epicusunk, a ki componálni tudjon!
Azegy Zrínyin kívűl még eddig nincs, az is merő utánzat. Vagy
a mesét a nép phantasiája képes alkotni csupán, s az íróköltő
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csak a készből csinálhat valamit? Különben miért volna - sem-
mi népi monda alapra nem támaszkodható - Arpádiásainkés
Lászlóadásaink[ !] szervezete olly iszonyuan szegény?

Allapotom illetőleg, vonom a sorstól ez' idő szerint nya-
-kamba tett igát, már harmadik éve. Azóta meglehetős bizony-
talanságok őrvényein lebegtünk keresztül. Majd ezzel, majd
azzal ijesztgettek; idomítottak, dressíroztak, abrichtoltak. De
még most sem vagyok egészen hámbavaló. Fizetésem nem elég
a tisztességes megélhetésre, olly nagy itt a drágaság. Még ekkorig
minden évben volt mellékjövedelınem, abból potoltam a hiányt.
Lesz-e ezután? Isten tudja.
-Z* Hogy te megházasodtáll Hallottam róla valamit fülhegy-
gyel, de mintha csak álmodtam volna. Igy add át kedves nődnek
legszívesb üdvözletemet, s fiadnak mondd meg, hogy isten
éltesse. Az én családom azóta sem szaporodott sem fogyott.
Fiam az 155 gymnasiumot járja, leányom ide s tova hajadon
lesz. Ők egészségesek, valamint nőm is, ki benneteket a legszi-
vesebben köszönt.

Igen! Molnár Albertedet olvastam, és nagyon gyönyör-
ködtem benne; a mit azonban megfaustításáról mondasz,
azt nem teszem, I-mo mert nem vagyok Goethe, 2-o, mert ha
Goethe volnék sem vesztegetném erőmet olly mű utánzására,
millyen csak egy lehet eredeti.

Isten áldjon meg, édes barátom, s levelem ezuttali késedel-
mét vedd úgy, mintha nem a legszívesb örömmel olvasnám
soraidat. Irj ez után gyakrabban, s ha miben pesthezi közella-
kásom által szolgálatodra lehetek, bátran fordulj hozzám. Ölellek
forró szeretettel:

igaz barátod
Arany János.

[Cımzés :]
Tekintetes

70 Szilágyi István tanár urnak
tisztelettel Szlgethen.

(Mármarosban)

6040

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt Március 9-ke 1854.
Édes Aranybácsi 1
Elhiszem már most tökéletesen hogy a külömböző élet-

kornak külömböző költészete van. S ha ezt csupán elhiszem,
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úgy azt hogy még minden évszaknak is megvan a magáé,
tapasztalásból állíthatom. Volt egy nehány tavaszi napunk
(mert már megint tél van) s íme én - mert minden kísérleteim
csak önmagamra szorítkoznak - anyira oxygénnel lettem teli,
hogy mint télen tevék, kesergő szerelmet, halálsympathiákat
dalolni a világért sem tudnék, s lennék még a legjobb éposz
vagy drámaíró nem tudnék egyebet létre hozni, mint tiszta,
kurta lyrai darabokat. S éppen ez okozza hogy jelen versem
szelíd kurta trocheus sorokból van alkotva mely német modorral
én épen nem sympathirozok. De akaratlanúl, még alakilag is
utánoznom kelle a lapályon átfolyó ért, s hogy legyek vad midőn
ihletésemet épen a tennészet szelídségétől nyertem, s e szelldség
oly jól esik a Byronias éjszaki szelek után. Egyébiránt most is
míg tayaszi versemet elküldhetém, tél lett. Dixi Aprilis.

Aldja meg az isten !
szerető tanítványa

Tisza Domokos.

Tavaszi hangokl

Ültem egy magamban
A szilfa megett

Véges végig néztem
A szép kék eget

- Szilfának tövénél
Az első virág.

Félhasadt rügyökkel
Hajlott rám az ág.

Néztem fel az égre
S a kelő tavaszt,

Kerestem . . . de hogy mit?
- Nem tudám én azt

És örökké még is
Égben keresém

- Mintha bizton tudnám
Onnan jő felém.

„Tán a rózsa felhőt P"
(Kérdezém magam)

„Vagy a kis pacsirtát
Mely zeng vidoran P”

1 AJ. kritikáját e versről ld. 403. 1.



- Ej felhőt, pacsirtát,
„Láttam eleget I"

. . . S néztem újra néztem
48 Az üres eget.

S ím földön jő szőke
Lányka elibem

Víg dalt énekelve
- Mosolyg szelíden.

ro Tizenöt tavaszból
Gyönge rózsa szál

- Arca mint a felhő,
Ajka mint madár . .

Ültem álmaimban
H Szőke lány megett

Véges végig néztem
A szép kék szemet

- S birom mit az égen
Néztem hasztalan,

00 . . . Vágy, remény szerelmmel
Keblem telve van.

605.

EERETVÁS GUSZTÁV-ARANYNAK
[Pest, 1854. március 11.]

Tekintetes Ur !
Károly bátyám itt léttekor meg üzentem tőlle hogy tisztelt

Urékat meg hagyom a házamba a tavalyi szerződés szerént,
nem is volt más szándékom, azt a két szobát is ki adnám a

5 melybe a testvérem lakik fele konyhával ugyan annyiért és
ugyan azon szerént, ha valaki találkozna.

1854. rr. Martz
maradok alázatos szolgája

Láttam: Kamermayer Károly Beretvás Gusztáv
1° cs. kir. h. mb. gondnok
[Címzés :]

Tekintetes
Arany János Úmak
tisztelettel

[Feladó]: Beretvás Gusztáv Nagy Körös
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606.

EGRESSY GÁBOR-ARANYNAK, I-II.

[Elveszett]

[Pest, r854. március 19. előtt.]

I.
[Előfizetési ívet küld Aı'anyna.k.]

II.
[Úgy érzi, Arany elhidegedett tőle, hiszen Pesten járt s őket medg sem

látpãattgênpedjg nemrégen is emlegették: asztaltáncoltatással meg ézték
Pe fi s emét. Amit akkor haláláról megtudtak, mellékelten kül . Örül,
hogy amint hallja, Arany a legjobb kedélyben van.]

607.

ARANY-EGRESSY GÁBORNAK
Nagy-Kőrős, márcz. 19. 1854.

Kedves barátom l
Első leveledre, mellyben az előfizetési ivet küldéd, addig

készültem válaszolni, hogy a második is itt érte. Sajátkép az
volt oka halogatásomnak, mert nem tudtam lakásodat, a mint

5 hogy jelenleg sem tudom az utcza nevét s ház számát, de bizom
a levél kihordó ügyességében. Panaszaid alaptalanok: én most is
ép olly melegen érzek irántad, mint valaha; s amióta Kőrösön
lakom egyszer voltam is nálad, ha el nem feledted ; - azonkívül
az igaz, voltam Pesten két év alatt kétszer, egy-egy napra, de

10 akkor nem jutott időm barátaimat meglátogatni, hanem az
foglalt el, kivel történetesen találkoztam. Hogy legjobb kedély-
ben volnék, azt sem mondhatom, mindazáltal elég kedéllyel
birok barátim szeretetét viszonozni.

A szellemekkeli correspondentiát illetőleg én a scepticusok
15 közé tartozom. Se igent se nemet nem mondhatok. Szegëlilý

Sándor halálának olly körülményes leírása meghatott, s levelét
eltettem a többihez. Azonban leginkább megillető rám nézve.
hogy ti a felmagasztalt pillanatban rám is gondoltatok ; ebben
látom szeretettök [ I] újabb tanújelét.
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zo Mondám, a kételkedők közé tartozom. Nem a tényt ille-
5 tõiegz mechanicai erőnél többet hiszek a dologban, és értelmes,

becsületes embereket csalással nem vádolok. Tegnap saját nőm
is megkisérté, mert taval ő is megmozgatta volt az asztalt.
A szellem akart irni, de nem tudott, csak holmi kıixkraxokat

25--firkált fel s alá a papíron. Meglehet, nem tud írni az istenadta.
Azt gondolom, az egész asztalírási processus, a müködő

agyában képződik, öntudatlanúl. Képek és eszmék állnak elé,
s egészíttetnek ki, mint az álomban; így néha egy két vonás
megmarad abból, mit a működő egyén tud, s kiegészíttetik

30 ollyasokkal, miket az nem tud, mikre nem is gondol. Illy vonás
a Petőfi halála leírásában a kukoriczaföld, miről ti hallottatok.
Ehhez gruppirozódtak a többi eszmék, bámulatos körűlmé-
nyességgel. Nem történik-e ez illyenformán az álomban? Én
számtalanszor álmodom Petőfiről, s rendesen olly töredékek

35 egészíttetnek ki, a mellyeket, ama fatalis idők óta, életben létéről
vagy haláláról hallottam. Igy, a többek közt, egyszer találkozom
vele, beszélek halála híréről s az ominosus kukoricza földről is,
neki. Ő azt mondj a: igaz, hogy ott voltam, igaz, hogy egy kozáktól
-dsidaszurást kaptam, de nem haltam meg; hanem pórruhában

4-° -megmenekültem etc. olly részletesen, hogy felébredteınkor sem
tudtam magamat egyhamar belétalálni a valóságba. A mit leg-
kevésbbé hiszek, az a testtől megvált szellem működési képessé-
ge: mert hogyan volna a szellem képes olly tökéletlen műszer
-által, minő egy asztal vagy butordarab, nyilatkozni, hamár leg-

45 mesterségesb organumának, a testnek, rendetlen állapota, pél-
daul a vérnek az agyra tolúlása, megtompíthatja munkásságát.
Azonban ezt eldönteni nem az én feladatom.

Sajnálattal értesülék a csapás felől, melly közelebb ért,
melly azon csekély bizonyostól is megfosztott, a mire némileg

50 támaszkodhattál. Mostohák vagytok, barátom, - türj, a mint
lehet és merits erőt szellemedből, mellynek elég alkalma volt
`-immár megedződni. Te erősb vagy, mint én, te fogsz módot
találni, el nem csüggedni a balsors alatt. Ohajtom, hogy közelebbi

» munkád számos előfizetőnek örvendjen; ne úgy, mint itt, hol a
55 'csak múlattató szépirodalmi műveket is alig veszik tudomásúl,

nem hogy olly valamire fizessenek elő, a mi, szerintök, rájok
==lšg1kevésbbé sem tartozik. Nincs reményem az ívet visszakíild-

e m. -
A Garay árvák javára, gondolom ma van a pesti hang-

“° verseny. Többen kérdezték tőlem Pestről: írok-e szavalati dara-
bot aFáncsi felszólítása folytán. Én e felszólítást sohasem láttam.
Azonban ez nem gátolt volna. Csudálni fogja a közönség, Garay-
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né, s barátim, kik a viszonyt, mellyben az elhunyttal valék,
ismerik: hogyan eshetik az, hogy csak én hallgatok (Tompa is
ugyan - ő nem tudom miért?) Szivtelenség? megvetés? hálátlan-
ság? - Mintha hallanám e vádakat. De én mégsem írok. Én
csak bizonyos objectiv állapotban tudom kezelni- az érzelmeket
Hol valami engem közelről, mélyen sebez, ott hallgatok. Szegény
boldog barátom sorsát sehogysem bírom czifra declamatio
tárgyává tenni. Kivált most. Ősz óta idegbajban szenvedek,
melly rámnézve valóban veszélyessé teszi, érzelmeknek engedni
át magamat. S a Garay sorsa annyi tragicai eszmét és érzelmei;
kavar fel bennem, hogy e körből minden áron menekednem
kell, ha magam is tönkrejutni nem akarok. Talán nem fejezém
ki magamat világosan . . . . de nem is mertem.

Különben mi, itt Kőrösön, élünk, azaz megvagyunk
napról napra. Családom egészséges. Nőm üdvözöl benneteket,
fiam, leányom már nagyok. Fizetésem, a drágasághoz, olly
kevés, hogy ki sem jövök vele. Ha valamikor Pestre megyek,
nem múlasztom el, meglátogatni benneteket. Addig fogadd
baráti jobbomat, szives ölelésemet.

igaz barátod
Arany János

[Címzés Z]
T. c.
Egressy Gábor urnak. Pesten.

A Rókus-kórházzal szemben.
Kórház és gyöngy-tyúk utcza szegletén.

600.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös, márc 29. 1854.
Kedves Domokos !
Ne gondolja, hogy meghaltam, minthogy három utóbbi

levele válasz nélkül maradt ; oh ne, még élek, sőt ollykor mozgok
is; ebben külömbözvén a plántáktól, mellyek élnek ugyan, de
nem mozognak, kivéve, ha szél fúja őket. Kirántom magam e
hét országra szóló apathiából, eccé, s válaszolok!

Hogy első levele folytán még el nem küldöttem verseit,
köszönje a 2-dikban nyilvánított fenyegetésnek, miszerint,
ha el nem küldöm, személyesen fog értök jőni. Már azért se kül-

1° döm el ! Csak azért se ! hadd lássuk, eljön-e érettök !
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Nagy-bátyai tisztes címének lelkemből örülök; sokáig
éljen az unoka-húg, szülei s kivált nagybátyja örömére !

Szegény Kovács bácsi halálát sajnálom; de olly veszedel-
mes az a szobában-ülés, s folytonos levélírás. Mondtam neki,

15 járjon, mozogj on, vadásszon, tömje a gémet és fogdossa a rókát;
úgy kell neki, ha már most meghalt, ő lássa.

Lám én bezzeg használom az időt. Ejente alszom s nappal
úgy teszek, mintha alunnám. Dehogy rontom magamat az írás-
sal ! még levelet is röstelve írok, uti figura Docet. Ezt megvallám,

20 de önre nézve, kedves D. minden következtetés nélkül.
Egyébiránt életem olly rendesen nyikorog a szokott vá-

gányban, mint egy fakó szekér. Családom egészséges, Laci már a
hic haec hoc-kal vesződik, Julcsa varr ; én pipázok, mint mindég.
A szerkesztők ellenben káromkodnak, a közönség vár; de én

25 megmaradok elvem mellett: jobb ha azt kérdezik, miért nem
írok, mintha azt kérdeznék: miért írok.

Eleget kérdezem én magamtól: miért is írtam hát? De
hagyjuk ezt.

Versei közül a „Zongora mellett"1 szép! Kár, hogy az olly
30 gyakran előfordúló játsz(szál) szóban nyelvtani hiba van, s alig

kijavitható.
Kél a bú fekete lovagja . . .
Éj-ellte lován átrobogja" talán könnyebb, mint

átfuttatja.
55 A „tavasz első napján"2 szinte szép. Különösen a magesz-

me. Az alak is hibátlan. Nem mondok róla sokat, ez egy a leg-
szebb versei közől.

,,Tavaszi hangok"3 - Jó, de a formán egy kevés darabos-
ság, minőt az efféle vers meg nem szenved.

4” „rügyökkel” jobban rügyekkel v. rilgyével, ez még lá-
gyabb ; s a többes nem szükség, sőt magyartalan.

„ _ __
,,tavaszt", a rím rá: ,,én azt": ellenkező hangzása miatt

nehézkes.
'(kérdezém magam) Ebben prózaiságot vélek érzeni, leg-

'5 alább az illy átlátszó lyrai alaknak üvegtisztaságától elüt.
,,főldön jő sző-ke" Az illyenért mondta Tóth Kálm.

hogy azok a régi poeták, péld. Vörösmarty, abban tartották a
versırás mesterségét, hogy csupa n, vagy ő hangzóból álljon a
költemény. Igaz-e?

„elibem” kár a rimért, de nyelvtan- ellenes, mert a -ba -be
Iag nem vesz föl személyragot: bám, báá, bája, vagy bem, beá,

50

1"” Ld. e kötetben 387-388.,Í393-394., 398-399. 1.
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béje; tehát elé-m-be nem elibem v. elé-bem. Mert ezt mondjuk
kert-em-be; de így nem ragozzuk: kert-be-m. Kivétel: Kert..
ben-y, kinek egy 20 íves levelére hónapok óta adós vagyok.

55 „szerelm-mel” nem hibás, de nehéz.
Egyébiránt mind a három vers jó. Az első és utósó zenéje

által tűnik ki inkább; a második az eszme által, melly, legalább
előttem, új és eredeti.

Fogadja szíves ölelésemet, s folytassa kedves leveleit.

°° barátja
A. János.

609.

CSÉNGERY ANTAL-ARANYNAK

Pest, marc. 30-an 1854.
Tisztelt barátom !
Bocsásson meg . . vagy ha nincs ellenére, bocsáss meg,

hogy két vállalatunkban (,,Nép könyve" és „Hat iró könyve")
annyira számítottunk közremunkálásodra, hogy annyira magun-

5 kénak tartottunk, miszerint, ugyszólva, előleges fölszólitás nél-
kül sorainkba iktattunk. Mint Gyulai bizonyosan irta, mi szép-
irodalmi lapot akartunk meginditani, hatan, a kik a „Hat iró
könyvét" adjuk ki (Te, Én Eötvös, Kemény Gyulay, Vörös-
marty); azonban köztünk csupán Gyulai volt szerkesztőképes,

1° s az ő indolentiaján megbukott az egész. Az engedélyt bizonyo-
san megnyertük volna, s én ígértem, hogy ha Gyulainak terhére
lesz, magam viszem a szerkesztést. De ő sem magában nem
bízik, sem másban. Dugába dőlt az egész. Most tehát a fenírt
két vállalatot indítjuk meg; az első főleg Kemény kedvencz

15 eszméje, a másik (a Hatiró könyve) Eötvösé. Kértek irnám meg
ezeket Neked, s szólitanálak föl, olly írói díj reménye fejében,
minőt egy vállalat sem ad, közremunkálásra. A Hatiró könyvébe
több ívre menő dolgozatodat is szívesen vesszük; p:o: ha Toldi
második része kész volna.Vörösmarty a két vállalatnál 300 pengő

5° forintig kötelezte magát. Eötvös magyar életből vett nagyobb
beszélyeket ad ; Kemény és Gyulai szintén. Én részint a külföldi
irodalmat ismertetem a Hat iró könyvében, részint történeti
stb dolgozatokat adok. Eötvös már nagy részben elkészítette
beszélyét, mellyel a Hat iró könyvét megnyitjuk. Még csak any-

25 nyit, hogy a „Nép könyve" első füzete majus I5 én, a „Hat író
könyve” első füzete julius végén jelenik meg (az 4 íves, emez
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5_..8 ives nagy 8°). Minden esetre kérnénk mindkét vállalatra,
mindjart az első füzetre valamit.

Macaulay utósó füzetét átadám Gyulaynak.
De máskor többet. Most sietnem kell leczkére. Elvárja

becses válaszodat.
tisztelő barátod
Csengery Antal

(Pest, Leopoldváros, Bécs
utca, Lukács ház)

6100

ERQSEY SÁNDOR-ARANYNAK
N. Szalonta, martius 30. 1854.

Kedves bátyám !
Mostanában meglehetős hanyag fráter voltam a levélirás-

ban, pedig most már, igazság szerint, rajtam a sor. De egyrészről
előttem állott azon örökké jó kifogás, hogy nincs, vagyis nem
volt, miről írnom; másrészről pedig vártam, hogy a dolgok,
mikről irni szándékozám, kiforrják magukat, vagy, akarám
mondani, kinőjjék magokat.

Pár hét előtt, Szalontára is megérkezett azon rendelet,
mit eddig csak hirből vagy ujságból tudtunk, melly szerint, az
újonnan kivánandó ügyvédi vizsgálatoknak, folyó évi sept.
4ére be is kell végeztetníök. Ez természetesen nem nagyon
,,letum nuntium", de hiában, élni, enni és ruházkodni kell az
ember fiának; s ezen okoknál fogva „nincs mit tenni, el kell
menni" e földről - Debrecenbe, mihelyt az ez iránti parancs,
a septembeıig lefolyandó hónapok valamellyikére megérkezen-
dik. S ezen malheurt azzal is tetézik, mikép most ismét folya-
modnia kellett minden perkergetőnek, hogy a censurálhatást
engedjék meg. Most tehát már tanulnom kéne, de azt nem teszem,
mert az iskola-szerű tanulást, - hogy szalontai stylusban fejez-
zem ki magamat, - semmi részem nem kivánja; hanem néha-
néha unalomból olvasgatok, s aztán ,,Istenre bízom magamat”,
_- máskülönben is (: hogy Molnár György kortes atyánfiíával,
Igy szóljak:) a szalontai ügyvédi jövedelem, a mint most foly-
dogál, nem nagyon érdemlí meg a magolást.

A szalontai urak, urfíak és állapotok, mind meg vannak
21 magok rendes minőségökben. Egy pár azonban ezek közül
nevezetes változáson készül keresztül menni. A biró BalogMihály
ugyanis mégyen, vagy, mint a Pesti napló mondaná, menesztetik
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Poklos Telekre, hol valami jószágot vett, mellyben aztán tens
ur lészen belőle; már a házát Zsófi B. Míhálynak, egyéb fekvő
vagyonait pedig másoknak, eladta, s a mint hallom, majus
elején el is költözik Szalontáról; vannak sokan kik ennek örül-
nek, de a szalontaí úgynevezett intelligentia, ha nem nagyon
szerette is, de egyátaljában nem haragudott Balog Mihályra. -

Másik halandó társunk Rozványi (: vagy a mint Gyuri
a forradalom megbukta óta irja:) Rozvány András, a nősülés
epochalis catastrophaján készül keresztül esni. Igen biz a, elakar
venni N. Váradról egy szegény catholica leányt, kinek csinosságán
és becsületességén kivül semmi vagyona nincs. Már jegyet is
váltottak. Isten segítse a jó szándékot.

Nagy örömemre szolgált olvasni azon folytonos részvétet,
mi a Garay árvák irányában, dacára a nád közé való vén
Balog Peti a feletti boszankodásának, országosan nyilvánult.
Nagyon jó hogy ezen vén embernek hatásköre a gyarakí és [?]
határon tul nem terjed, mert ha ezen állott volna, megköszöıı-
heték vala szegény Garay árvák, ha Magyarország határában
megmaradtak volna, mert ezen jóféle ember, a poetákra, mint
haszontalan és semmihází lényekre, nagyon méltóztatik hara-
gunni, és jellemző indignatioját elég szerény és becsületes volt,
a Szalontán nagyon kis mértékben nyilvánult részvétre vonatko-
zólag is élőszavakkal kifejezni. - Szalontán én bocsátottam volt
el egy aláírási ívet, több hónappal ezelőtt, s összegyűlt összesen
csak 20 pengőfnt, de hisz ez is jobb a semminél. Nem tett úgy ki
magaért egy város sem az országban, mint Békés, mert ottan,
nem 1ooo pengő, mint az ujság irta, hanem már eddig 12oo.
pengőnél több gyült és még várnak hozzá többet.

A mi már saját dolgainkat illeti azok következőleg állanak
és állottak.

a.) A szegény embernek szerencséje is szegény (: nem
ollyan mint Kenyeresnek, ki az idén vagy 20,000. pengőfntot
nyemi fog a disznón:); - a minapi levele következtében bá-
tyámnak, ítten volt kis buzájukat azonnal eladtam. S alig adtam
el, - mint emlékezem, köblét 15 fntj ával - midőn egy hét mul-
va mindjárt 2o. fntra, azóta pedig 23. fntra is felment a búza
ára. Az igaz, hogy ez, kivált azon része melly Jámboréknál volt,
nagyon selejtes volt, de most már egyremásra elkelne 21,22.
fntjával. Midőn utolsó levelét küldötte bátyám, - mellyben
irta hogy az árát tartsam meg és adjam ki kamatra - már
akkor apénz utban volt Körös felé. Hogy pedig azon pénzvítelért
meg nem fizettem, - mint hozta volna magával az íllendőség
- annak egyszerü oka az volt, mert az öreg Lakatostól küldöt-
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tem be N. Váradra, s ő meg elfelejtett érte megfizetni. De már
meg van; sem egyiket, sem másikat jóvá tennünk nem lehet.
Mégectáig nem tudom, megkapta-e bátyám ezen pénzt P

b.) A fáskert megvan türhető állapotban. A mult évnek és
télnek 4 v. 5 fa lett az áldozata, s ezeket a napokban pótoltam
ki jóféle alma- és körtvély fákkal. Faiskolám, ha az igazat meg
kell vallani, mégeddig nincsen, de minden intézkedések meg
vannak téve, hogy legyen. Míg e hónap elején bevetettem két
kockát, a télen szedett alma-magvakkal ; most pedig szedik
számomra a vadfákat, mellyeknek nagy részét, még ez idén,
vagyis aprilis közepeig be fogom oltatni; s addig is, míg ezek
alkalmasak lennének, gondoskodom hogy semmi hiány ne tör-
ténjék. - A fákat a mult szombaton, saját legfelső felügyeletem
alatt tísztittattam egy férfíúval, olly formán, hogy az ártalmas
férgeknek s specifice tetveknek kaszárnyául szolgálandható
mohát és rosz kérget fakéssel levakartattam, s mindenik fának
törzsét és nagyobb galyait, ezen levakarás után, szőr pokróc
darabbal (: a mennyiben lehet selyempokróc is :) megdörzsöl-
tettem; szóval becsületesen megtisztogattattam. - A szőlőhöz
alkalmazandó 1500. karó épen most van munkában Gyarakon.
Mihelyt az út engedi, azt is hazaszállittatom és le fogom veretni.
Igy a fáskert.

c.) A ház steht. Nincs ollyan kár, miben haszon nem volna.
Talán tudják bátyámék, hogy most a jegyzői lakban a zsandár
hadnagy lakik. Ha ez egyet füttyent, azonnal készül, a mit ő
akar. S így történt, hogy az ő parancsára most már műben van
azon kert kerités, a mellynek már csak egy kis maradványa volt
meg, s mellyen keresztül aztán a világ disznaja és kutyája, kénye
s kedve szerint járhatott. Ide most jó sövény kerítést fonnak:
erre sem kell 50 60. vagy több forintot is költeni.

d.) A pénz, id est, a Szalontán, Fomet Károly és Bondár
Istvánnál, létező 200. pengő így áll. - Miután Fornet Károly-
nál, ki a nála lévő 100 pengőn kivül, nekem 150., Janinak 280.
pengőfoıinttal és ezeken kivül fünek-fának adós - azon 100
pengőforintot nem láttam teljes bátorságban; jónak gondoltam
mind a magam 150 fntos, mint a bátyám 100. fntos kötelezvé-
nyét, épen a mai napon, a fent tisztelt urnak és kedves nejének
(: ki a kötelezvényeknek szinte alá van irva:) 81. sz. a. házukra
elsőrendűleg betábláztatni. A Bondár Istvánnál lévő pénzre
tennészetesen nem tehetém azt, mert a kötelezvény nincs nálam.
Jó lesz azért azt is elküldeni, mert csak jó az a betáblázás.

e.) Az adó igen sok. Mostanában a fent is említett szalontai
Héródes 6. pengőforintot vett rajtam, vagyis, a nála lévő
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I00 fnt kamatja fejében, önmagán, bátyáméknak rendes adójuk
és város költségeik letisztázásaul.

A mi ollyan formán történik hogy a bátyámra, ujonnan,
vagyis a catastralis számítás szerinti, mult évről kivetett adõ
3. pfnt 50. kr, a mint ezt a nálam lévő adólibellus is mutatja;
felényi, vagyis I. fnt 45. kr a város költsége ; Julisra - kire,
és Janira ,,Ercsey örökösök" cime alatt van kivetve az adó,
ismét van valamennyi ( : de hogy mennyi, arra tisztán nem em..
lékezem:) adó kivetve. - S ehhez járul még azon 2. pfnt 45. kı-
is, mit valami Arany György nevű ember követel a I/B alatt
idecsatolt ukáznál fogva. - Igen jó lesz tehát, ha megirja nekem
bátyám, hogy tulajdonképen hány köblös földje van „Szülőfölde
szép határán.”, hogy azon ugycsufolt catastralis munkálatok-
ban, a valósághoz legalább megközelítőleg, kij avittathassam
a földkönyvet ; mert megtörténhetik, - mi csaknem minden
szalontai emberen megtörtént - hogy több földet írtak fel neve
alá, mint a mennyi van. Egyébiránt az adóról nem panaszkod-
hatunk, mert az van elég ; én reám direct adó 15. pfnt 45. kr zvan
kivetve, - panaszképen ne legyen mondva. -

Végezetre, hogy szóljak immár mi magunkról is, mi, a már
félig-meddig megszokott patıiarchalis egyformaságunkban, úgy
a hogy, megvagyunk. Kis Vilmánk, mégeddig jó egésségben él és
uralkodik. - Sokszor elemlegetjük, hogy ha a „Veres” meglátná,
örűlne a kis jegyes orrú gömbölyű kövér lyánynak; - ki álmában
és néha éberen is ugy szopík, mint Arany Laci szokott volt vagy
talán még jelenleg is szok. - Valami különös bajunk egyébiránt
nincsen, mindnyájan egésségesek vagyunk. - Janitól, ki vagy
fél év óta nálunk nem volt, tegnap kaptam egy pár sort, melly
szerint ő is jó egésségnek örvend.

Csókoljuk mindnyájokat Szerető öccse
Ifj. Ercsey Sándor.

611.

KOLBENHEYER MóR1c_ARANYNAK
Oedenburg, 3o*°“ März 1854

Verehrtester Herr Professor! _
Durch Freund Heckenast dazu aufgefordert habe ich 111

den jüngstvergangenen Wintermonaten Ihren „Toldi” i116
Deutsche übertragen und danke Ihnen zuvörderst für den hohen

8



Genul3, den mir Ihre vortreffliche Dichtung verschafft hat.
Ich melde Ihnen des Weiteren, da.B ich gestern von Wien zurück-
gekehrt bin, wo ich meinem verehrten Freund Hebbel, dem
Dichter der Judith, die Arbeit vorgelesen und denselben mit
Hochachtung gegen den trefflichen Epiker Ungarns erfüllt
habe. Da mir Heckenast schon vor längerer Zeit geschrieben,
dz-113 er meine Uebersetzung Ihnen zugesendet- habe, so werden
Sie jetzt auch schon in der Lage sein, mir ein Wort über dieselbe
Sageıı zu können. Ich bitte Sie darum, und bemerke noch, dal3
ich gern auch weiterhin als deutscher Interpret in dem Zauber-
garten Ihrer magyarischen Poesien zu wandeln geneigt wäre
und bin schlülšlich mich Ihrer Freundschaft empfehlend mit
aller Hochachtung

Ihr
ergebenster

Moritz Kolbenheyer,
evang. Prediger.

612.

LÉVAY JözsEF_ARANvNAK
Mískolcz, [1854.] mart. 30.

Legdrágalátosabb barátom I
Egytől egy-ig megkaptam azon számos bizalmas levelet,

melyeket leguj abban hozzám röpiteni sziveskedtél ; valamint
tudom, te is azonképen kezedhez vőd az enyimeket, melyekkel
egészen akaratomon oly sűrűn ostromoltalak. Hiában!
utoljára azon tapasztalatra kelle jutnom, hogy az egészség
olykor csak ugy leveıi az embert, mint a nyavalya; az isteni
bor csak ugy kicserzi a lelket, mint az ördögi hideglelés. Fel-
gyógyultam hosszas sinlődésemből, egészen az ostobaságig -
a mint ezt valamelyik Hugóviktorgőthebörne mondja. A mi
kevés szikra, elevenség lakozott bennem részint agyon ettem,
részint agyon ittam legalább egy időre. Ugy érzem, ennek az én
medvetalpu géniusomnak vasvilla kell, hogy mozogjon, vagy
legalább derült idő. Egyébiránt pedig nem azért vetemedtem ez
ıdő szerint levélirásra, mintha elégiát szeretnék fejedhez ütni
ëmnagamról; de sőt inkább azért, hogy rólad, rólatok halljak
valamit, hogy tudjam hogy élsz, hogy uralkodol, hogy rettenetes
bpldog vagy s valamennyi hogy van a világon! - Irodalmi
hıstoriákról igen szeretnék veled beszélgetni, de igen röstelem
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leírni a mit könnyeden beszélgetni szeretnék. Ez a gépszerű
foglalkozás egészen proletáriussá teszi a gondolatot. Más tárgy-
gyal foglalom hát el figyelmedet. Fontos tárgy rám nézve, ki-
vált most, midön az étel oly méregdrága s az élet oly igen olcsó.

Ugy látszik, a kormány hajlandó, a miskolczi gymnasiumot
megerősíteni. Legalább ilyesmi van tudtunkra adva egy három
árkusnyi leíratban. Elszámlálják ott, miket kívánnak tőlünk
s az egyház körülbelől mindazt teljesitheti. Bizonyosan ugy jár-
nak el a megerősítés körűl nálunk is mint nálatok. Előleges tájé-
kozásunk végett igen jó lenne, ha azon eljárás körülményeit,
nekem megírni sziveskednél. Kivált a következőkről ohajtanék
felvilágosítást: az algymnasium mennyiben van nálatok külön-
választva a felgymn[asium]tól? Külön tart-e tanácskozmányt;
rnily mértékben alkalmaztátok az algym [nasium]ban a szakrend-
szert?, hány tanár foglalkozik egy osztályban? jegyzőkönyvei-
tek mikép szerkesztvék, mily nyelven s mi időben kíílditek fel?
Az igazgató közvetlen, kizárólagos összeköttetésben áll-e a tan-
hatósággal s egyedűl annak felelős, vagy nem tesz semmi lénye-
gest az iskolára ügyelő városi vagy egyházi előljáróság előleges
megkérdezése nélkűl? Mert a leírat a kormánytól függőnek
kivánja az igazgatót, de - azt mondja, - ez által az egyház
patronatusí jogát csorbitaní nem kivánja. Az önéletrajzot, melyet
tőlünk kívánnak, mikép készítetted; mert én mint ügyvédsegëd
huztam ki az egész forradalmi időszakot. Efféle izére nem tettek-
e nálatok megjegyzést. Az osztálykönyveket hogy kezelitek?
Az iskola alaprajzát mikor s miképen vétettétek? Mert a leírat
azt mondja, hogy a ker[ületi] isk[ola]kormányzó majd lejő
hozzánk s ha mindent ugy talál a mint, kell s jól ajánl, akkor
fognak bennünket megerősítés végett fölterjesztení. -

Ime annyi kérdést zúditottam elődbe hirtelen, hogy sze-
med szád eláll bele. Azonban ne ijedj meg tőle. A felelet csak oly
rövid lehet, mint a kérdés. Egy egy forgácsot naponkint, mint a
Luczczaszékín. Általában, ha iskolátoknak a szervezés utáni
programmjával, rendezésével stb. könnyü módon megajándé-
koznál, igen jól cselekednéd. Évdijatok ugy hiszem, mai napig
sem haladta meg az 550 ftot. Mit mond erre a felsőbbség? - D6
ugorjunk ki már e sürü porból és gőzből ! Egészen neki izzadtam
benne. Nem elég hogy napról napra valósággal nyelem, hanem
még levélbe is azt kell írnom. _

Hogy el ne felejtsem - mit gondolsz Gyulainak Petőfı
jellemzéséről? Engem az első rész kapott inkább meg, hol az
embert festi ; költészetéről tán hiányosabban szól, - a mit
pedig lyránkról atalában mond, nagyon összerántott. De azért
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irodalmunkban ez az első rajz, mely Petőfit legméltóbban
ismertette. Azzal a mit valamikor Kemény a te Toldidról a

as Div[at]; cs[arnok]ban írt, épen nem vagyok megelégedve. Sok-
kal inkább a felszínen maradt, mint K[emény]től vártam.
Csaknem puszta excerptát vettem, mélyre ható jellemzés he-
lyett. - N[agy] Ignác meghalálozott. Im ezt is ide pótolom,
tudom hogy még nem hallottad. Mit vesztett benne irodalmunk,

7" elénekelték az ujdondász troubadourok. Anyi igaz halála után
is, hogy nemcsak neve volt nagy, de orra is.

Köszöntöm egész háznépedet. Ne felejts el válaszolni

btod
75 Llôzsef

613.

ARANY#KoLBENHEYERMöRıcNAK

[Elveszett]

[Nagykőrös, 1854. április ? ]

[Araäy néhány köszönó szó kíséretében meãküldte Kolberıheyernak
a Toldi-for tás néhány helyére vonatkozó helyes itési javas1atait.]

6140

LUoOssYJözsEF-ARANYNAK
[Debrecen, 1854. április 5.]

Költői feldolgozás végett küldi
Arany Jánosnak

nemesb népies költészetünk teremtőjének
Apr 5. 1854. Lugossy József.

5 Hadakúta.

Fogyaték népével hátrált Csaba vissza Azsiába, hogy apja
szent kardját, mert ezt tartá a jóslat, a puszta tengerének hab-
Jaıban testvérvértől tisztára mártván, bűverejét visszaszerezze,

10 S az elvesztett hazának visszafoglalására rokonaival egyesülten
térjen meg. Erdély véghatárinál őrködni hagyja a Székelyt,
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visszakeltében támaszúl, kalauzúl szolgálandót, - s áldoznak
víz, tűz, föld és légnek, s megesküsznek hogy fenyegető vész
idején segítségül fordulnak vissza. Am alig tértek a havas aljájg,
már a körüllakó népség fölemelkedik a maroknyi székely ellen;
de megrendül- a föld, megrázkodnak a fenyük koronái s hiı-ül.
adják a vonulóknak társaik veszedelmét. A hadak egy része
visszafordúl, meglepi az ellent s pozdorjaként szórja szét. Év
mulva ismét megirlgylik a völgy lakói a székelyek nyugalmát-s
fenyegetik seregeikkel. De a patak sikoltva szalad a folyamba,
folyam a tengerbe, hirt visznek s a Székely ismét mentve lőn.
Három év multán uj nemzetségek veszik ismét körül a Székelyt
s élethalálra küzdenek. Már a szellő is alig érte a távozottakat,
de társul adván magát a puszták viharához, feltalálta őket
messze tı.ıl Görög országon, a merre elvonultak, - s harmadszor
is győzelmet vívnak feleíknek. _ Ezután sok idő folyt le, szor-
galom a rengeteget kies teleppé, a puszta őrhelyet hosszu időzés,
megszokás, hazává alakította át, a diófa csemeték agg törzsek-
ké, az unokák férfiakká nevekedtek. Azonban a szomszédok
régi gyülölete kitör a nyelvben s szokásokban egyedűl álló Szé-
kely ellen; megszámlálhatlan nép kél fel kiirtásukra s a bérczes
kis hazát minden oldalról ostromolják. Dicsően viv a székely,
de már már lankadoz a tulnyomó erők ellenében, - a segély
messze van, tán feledésbe is ment, s az elszakadt hű társak rég
földben aluszszák álmaikat. Csak a Székelyek csillaga nem
szunnyadoz, s megemlékezve az áldozatról az esküről, lobogva
viszi a hírt, hol a hősök lelkei vigadoznak. Már ott lennt az utolsó
csata készül, maroknyi nép ezernyi ezer ellenséggel szemközt,
- midőn egyszerre parlpák dobogása s fegyverek moraja hallat-
szik, s fényes hadak némán vonulnak éjente az égen fölfelé, -
a dicső hadtársak, kik háromszor jövének segítségre, most ne-
gyedszer már mint halgatag szellemek hosszu sorban nyomul-
nak a csillagos égen keresztül véreik segélyére, s leszállnak ott,
hol a kék boltozat ama havasokkal ölelkezik. Egyenként ki-
ismerszik az ősz vezér s a többi bajtársak. Nincs halandó erő
melly megállhatna előttök, rémülés szállja meg a tenger ellensé-
get s futnak minden felé, többé vissza sem tekintendők. Azóta
áll a Székely háborítlanúl s nem sokára véget ér hű őrködése
midőn az elköltözöttek visszatérő unokáikhoz csatlakozva,
s őket kalauzolva, örökségöket visszafoglalják. A fényes hadak
ösvénye pedig mellyet jöttökben s visszatértökben taposának.
eltörölhetlen maradt az égbolton, az ő lábaik s paıipáik patkóí-
nak nyomdoka az, mellyet derült éjeken mint tejfehér szalagot
látsz tündöklení a magasban, s mellynek neve azon órától fogva



hadakúta a Székelyeknél, mellyre föltekintve a Székely megemlé-
55 kezik Csabáról és Atiláról s a Székelyek csillagáról. -

U. I. Ősmagyar népies csillagismémhez tartozó gyüjteményből,
közelebb Ipolyi Arnoldhoz felküldve, - de ohajtva egyszers-
mind hogy magyar népünk e nehány év előtt tábortűz mellett
szabad ég alatt, Székely atyafítól hallott - s ha nem hibázom,

00 rendkívüli szépségű - regét, művészi alakban, mesterkéztől
vegye. Ezért szabad rendelkezés alá bocsájtva. Örülök,
hogy igéretemet némikép beváltani ezzel is alkalmam van.

[Címzés :]
Tekintetes Arany jános
tanár urnak stb
Bérmentve Nagy Kőrösön

615.

ARANY_BERETvÁsoUszTÁvNAK
[Elveszett]

[Nagykőrös, I854. április r8. előtt]

[Házigazdájuk testvére, Károly nagyon megnehezíti az egy házban
lakást; sértegeti őket.]

616.

BERETvÁsGUszTÁV~ARANYNAK

Apríll I8á“ 1854.
Tekintetes Úr!
Nagy meg illetődéssel értettem hogy a betsületes Család

végetlenűl meg van bántva és folytonossan sértegetve ollyan
szemétre valóktııl, t. Ur nem, ő tőlle vette haszonbérbe, mert

5 az enyém a ház, bánjon t. Ur véllök ugy, a mint a környül
álláss maga mutatja, vagy: meg mutatta (:sana ratio docet:)
Uraságod ollyan Ur mint a tulajdonosa addig az ideig s. a. t. a
ház árendát sem adják néki t. Ur, inkább maradjon Uraságotok-
nál - maradok Pesth

1° Aprilly I8'**“ 1854. szívből jót kivánója
Beretvás Gusztáv
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Láttam: Kammennayer
cs. kir. h. mb. gondnok. Pesth.

[Címzés :]
Tekintetes Arany János
Umak tisztelettel Körös

[Feladóként:] Beretvás Gusztáv. H.
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617.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt. Apr. 21-kén. 1854.
Édes Aranybácsi ! `
Na már én is elég soká késtem a válasszal. De én oka nem

vagyok koránt sem. Mi természetesb? (szép folyékony próza?)
Aranybácsi beteg, olyan kórban sinylik melyre én bennem igen
nagy hajlam van. Én érintkezem Aranybácsival; én elkapom a
betegséget. De ne higyje hogy a restséget értem. A rosz levelezés
nem hiba, - baj, belső baj. Arany ér. Vena aurea. Ezt értem én.

Pedig lett volna okom a gyors írásra, mely ok abban áll,
hogy én apám szivességiből küldtem Aranybácsínak vagy 2 akó
11 éves asztali bort, s fel is tétettem a vasútra címestül, - de
miután Aranybácsi hallgat róla, attól kell félnem, hogy elve-
szett; mi annál sajnosabb volna hogy járatlan ember tévén fel
a bort, átvételi nyugtatványt nem vett, s így még a conducto-
ron tétethető kereset sem lenne lehetséges.

Különben megvagyunk. Egyetlen egy újság a káplánból
lett papnak felesége, ki még csak két napos.

Aldja meg az ég I
szerető tanítványa

Tisza Domokos.

Áprilísral

Ez a világ bolond világ
Ezerfajta nyomoruság.
- Nem is élnék benne,. hogyha
Valahol jobb kvártély volna.

Minden ember bolond. Ej! de
Ez már e föld sorja rendje

1 AJ. kritikáját e versről ld. 426. l.



- Öt több mint négy, de még nem hat -
_- Nem vagyok a legbolondabb.

Aprilis van völgyön, hegyen,
- Hittem, ki engem rászedjen,
Nincsen a föld golyóbison,
S ez volt első Ápıilisom.

Azólta sok rászedett már,
De az szintén Áprilist jár
- Ha rászednek hát nevetek;
Az is bolond, ki rá szedett.

Egy már nékem széna, szalma
- Megjött szívem nyugodalma
Követem a világ sorját,
Vígan járom a bolondját.

Genre-kép*

Nincsen nékem semmi gondom,
Úr vagyok én hogyha mondom!
Reggel fekszem, délben kelek,
Unatkozom - mit is tegyek?

I Igen ám!
Ur vagyok én igazán.

Kevély vagyok, mert tehetem
Kelet népe az én nevem,
Van csibakkom, kék nadrágom,
Veres sipkám, adósságom,

I Mi kell még?
Urban ez a fő kellék.

Családomnak vitéz hírét
Szemmel tartom, őrzöm mindég.
- Vadászaton árok előtt,
Én vagyok a legvakmerőbb.

Lóháton,
Legény vagyok a gáton.

= AJ. 1.-.finızajzıı e vefsfõı ıa. 426. 1.
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Jószágomat igazgatom,
Váltó módra gazdálkodom ;
Lemondással naggyal birok
Egy héten csak egyet írok.

Ebadtát!
Ha nincs pénz, van zsidó, - ádl

Idegennek és németnek
Csúfolnak kik nem szeretnek
Pedig bátran állíthatom
Magyar nyelven káromkodom.

Nem sok van
Ki cifrázná még jobban.

Nyugodtan foly és csendesen
Bor és lány közt az életem
S ha végre megkopaszodom
Grófi házba házasodom.
I Igen ám!

Ur vagyok én igazán.

Mí az emlékezet .P3

Mi az emlékezet?
Alkony leszállott nap felett?
Mely mindég gyengülő világgal
Az éjjel ellen harcot vállal
És míg az éj a tájt befogja,
Még egyszer újra átragyogja.
Az elenyésző tárgyakat,
S rnindent mi volt hűn vissza-ad?
- Mi az emlékezet?
Egy öszvetört hajó darabja?
Melyet kívét a tenger habja
- Míg maga a gazdag hajó
Mindennel a mi rajta jó
Tenger fenékig sülyede
*S örökké elnyelé öle. +örökre
S most e darabtól függ a lét
Ezzel tartja még életét
A mindent vesztett útazó.

' AJ. kritikáját e versekről ld. 426. 1.



- Az emlékezet tört hajó?
- Mi az emlékezet?
Bús özvegy sírhalom felett?

ıoo All mint egy fájó köszobor."'
Az élőket futja, kerüli.
Keresi csak a holtakat.
S a porló csonthalmokon űli
A nem szűnő siralmakat?

ıos - Mi az emlékezet?
Elnyúgodt harcok fellelt trombitája?

Minden mi egy hős korból fennmaradt
Mely megfuva, harsány hangon kíáltja

A rég elveszett dicső multakat?
ıw - Nem, nem, nem!

Én nekem, .
A szép emlékezett [!]
Nefelejts szivem felett.
ES általa két szép szem

115 Sugarára emlékszem.
- Vagy tarka toll

Ékül süvegemen
Mit az elszállott szerelem,

Elhullatott!

"' [Arany kiegészltésez] Ruhája gyász, arca komor,

618.

ARANY-LÉVAY JÓZSEFNEK
Nagy Körös april 22. 1854

Kedves barátom !
Különös játéka a sorsnak, vagy az én levélirói (és minden-

féle írói) hanyagságomnak, hogy bár közelebbi soraid vételével
szentül elhatározám vala neked rögtön válaszolni, azt mégis

5 çsak hetek mulva teszem. Vagy kétszer belefogtam, de mindig
Jött valaki és kivert belőle; pedig én, ha egyszerre meg nem
ırom a levelet, akkor ugy vesz, sohasem fejezem be többé
Beteges is voltam, test- és kedélybeteg, ez is végtelenül lustáva

10 tett. Aztán meg egy g[e]schä.ft miatt Pesten is jártam; annak
P15- és utókészűlete sok időmet ellopta. Végre pedig haragszom
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rád, hogy meg nem írtad (ha te kűldötted) azon hordócska
bort, melly minap a vasuton érkezett hozzám, aviso nélkül,
ugyhogy maig sem tudom, kitől? Ez nem szép tréfa volt tőled,
vagy tőletek . . . . az isten - áldjon meg érte.

Irodalmi histoıiákról szeretnél velem beszélgetni . . . hát
miért nem rándultál fel, péld[ául] most húsvétkor, beszélhet_
tünk volna akármennyit. Egyébiránt én most Pesten voltam
- 24 óráig - s nem tudok többet, mint te. Egy pár szegény
legény van ott, ki ír novellát, regényt, verset, tárczát, szerkeszti
a naptárt, a néplapok és könyvek özönét, ígéri a nagy díjt és
keresi a magyarírót, [!] lámpával. Denique, megfogytunk öcsém,
és megromoltunk.

Kérdéseidre, mennyire a szűk hely engedi, (talán már
későn is:) kimerítőleg akarok válaszolni.

I. Azon 3 árkusos leiratot mi is kaptuk volt. Igyekeztünk
neki mindenben megfelelni, kivéve a cenzurát, melly későbbre
van fentartva, de azt is megajánlottuk.

2. Az algymnasium - a felsővel tulajdonkép csak egy,
többnyire mindenikben ugyanazon tanárok, hasonló fizetéssel
tanítnak; a tanácskozást együtt tartják, nem is nevezzük meg
külön az al- és felgymnásiumot: csak 8 osztályú nagy gym-
násiumot ismerünk.

3. A szakrendszer az algymnásíumban is teljesen alkal-
maztatik; ennélfogva egy osztályban annyi tanár, ahány tudo-
mány, kivéve ha néhol (mint a latin nyelvből) pótlólag valaki
a saját szaka mellé mást is taníthat. Igy pl. a mathesis (8 osztá-
lyon keresztül) egy tanárra sok levén, a fenmaradó mennyiséget
tanítja a természettan professora, mert neki meg kevesebb
órája van 17-nél, mennyit nálunk hetenkint egy tanár ad.
A História egyre sok, pótolja másik, - de minthogy 2 tanárt
meg el nem foglal, mindenik tanít még latint is. Én magyar
nyelvet csak a felsőbb osztályokban tanítván, pótlom latin
órákkal s így tovább, szóval, ha valakit főszakmája el nem foglal
egészen, pótolja valami mással, a mihez ért; ha pedig főszakmája
egynek sok volna, pótolja más, ki ért ahhoz. De a szakrendszer
az egész iskolát áthatja, s kiki legtöbbet fő szakmájából tanít,
különböző osztályokban.

4. Az értekezlet jegyzőkönyve latin, felküldjük minden hó
vegen.

5. Az igazgató maga is közlekedik a tanhatósággal, de ne-
vezetesb tárgyakat a választmánynyal közöl, s illyenkor a vá-
lasztmány, ha jónak látja, maga érintkezik a hatósággal. Az igaz-
gató, a jó egyetértés végett, minden felülről jött rendeletet

8



közölni szokott időről időre a választmánynyal, sőt a conferentia
jegyzőkönyvét is bemutatja neki; szóval a Választmány közve-
títése csak ott kerültetik ki, hol az, mint lomha testület, a cse-
kélyebb fontosságú tárgyak folyamát, késlekedése által aka-
dályozná. -- _

E dualismus egy kissé furcsa, de nem lehetett másképen
kivinni, hogy a kecske is jóllakjék stb. Ha egyszer nyílvánosak
lesztek, ne félj, majd útba igazítnak, hogy akarva sem téved-
hettek el. Mindent meghagynak körülírnak, a legrészletesbben,
egész az iskolapadig és fogasokig.

6. Önéletrajzomban ugy tettem, mint Tinódi a poesissel:
semmit hozzá nem tettem, belőle el nem vettem. Első ízben
elhallgattam azt, amit nem kérdeztek, t. í. az irodalmiműködést ;
másodizben megvallottam olly nyıltan, hogy megdicsértek érte.
Van egy leírat, melly nyíltságra, (s) kisebb hibák elnézése ígé-
retével, szólít fel: én amıak eleget tettem. Tanácsohıi nem aka-
rok e részben, mert kiki tudja saját körülményeit: de félő, hogy
ha az ember szépit magán, más forrásból szinte megtudják,
s ez roszabb, mint némi közönséges botlás.

Iskolánknak programmja még nincs, mert a bevett ostoba
szokás szerint programm csak az év végén adatik ki. Majd akkor
elküldöm. Fizetésünk már 2 év óta 600 ft; de erre azt mondja
Mikulás hogy kevés ; mi pedig érezzük, hogy igen kevés, ebben
a drága Bécsben. ~ S ennyi az, mit iskolánk állásáról, kérdéseid-
re felelhettem, ezt is jobban el lehetett volna végezni szóval,
ha az a Miskolcz olly távol nem esnék ide s a közlekedési eszkö-
zök teljesen nem hiányzanának. Azt azonban elhiszem, hogy
hiányzik a nervus rerum gerendarum, a gerendák nervusa, nálad
ugy, mint nálam. Kicsin mult, hogy most Húsvétkor fel nem rán-
dııltam, per ti, Miskához ; de a szünnapok csak 8-an lévén, keve-
sellettem az időt. Miska sem írt vagy 2 hónap óta, nem tudom,
mi baja.

Különben családom egészséges, köszöntenek. Házi körül-
ményeim a szokott rendben, magam pedig annyira vittem az
eposzi nyugalmat, hogy már most nem is dolgozom, daczára
az öles publicátióknak, ,,6-író albumának" „Nép könyvének”
etc. mellyekben se hírem, se tanácsom nem volt.

Isten áldjon meg, édes Józsim és irj gyakrabban, mint
eddig, mert daczára leveled gúnyos kezdetének, most egyszer
te voltál adós a válaszszal. Ölellek

barátod
AJános
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619.

ARANY-LUoossvJózsEFNEK
[Elveszett]

Nagykőrös, 1854. április 22.

[Megköszöni a Lugossy ápr. 5-i levelében küldött „Hadakűta” Q,
székely regét.]
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620.

ARANY-TOMRAMIHÁLYNAK
Nagy-Kőrös, april. 22. 1854.

Kedves barátom Miska!
Hogyan esik az, hogy válaszodat utóbbi levelemre, már

hánapok óta hiába várom? Megszidnálak, de félek, hogy igaz-
ságtalan lennék irántad, mert nem teszem föl rólad, hogy merő
lustaságból illy hosszúra terjedjen hallgatásod, azt pedig épen
nem hihetem, hogy irántam hűlni kezdenél, mert arra okod ninos,
s ha volna, azt nekem tudnom kellene, mielőtt így megválhat-
nánk. Azt kell tehát gondolnom, hogy körülményeid olly nyo-
masztók, mikép arra sem érsz, hogy pár sorban engemet értesíts;
azt kell hinnem, hogy megtört kedélylyel az egész világtól - s
benne tőlem is elfordultál; hogy betegség ágyba szegzett, meg-
haltál, vagy nem tudom, mit.

Mert lásd, ha az ember él, igyekszik annak, legalább
barátja irányába, jelét is adni; példa vagyok rá jó magam, ki
nem tűrhetvén tovább december ótai hallgatásodat, már másod
ízben sürgetlek; közelebb pedig az asztaltól is meg fogom kérdeni,
mit csinálsz. Mert a bűbájos asztal csakugyan megmondja, a mit
ő tud, s E. Gábor naponkint correspondeál rajta Petőfivel,
kihez most kedden nekem is volt szerencsém, akkor nap Pesten
lévén. Sándor igen jól emlékszik rólam, furcsa is volna, ha nem
tenné azt. Tréfán kivűl, az egész olly bolond historia, mit köny-
nyebb kínevetni, mint megfejteni, azért korunk tudósai az első
utat választották. De, ha magad, rátéve kezedet az asztalra,
csupán gonáolnáá a kérdést, s az írott felelet mégis ráíllenék arra,
akkor szintolly furcsán érzenél, mint hasonló esetben én érzet-
tem. No de hagyjuk ez ostobaságot, mellyről kiki csupán magát
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győzheti meg, de mást, még legjobb barátját, testvérét, nejét.
'át sem.

ap] Kevésbe mult, hogy Pest helyett Hanvára nem rándulék
most ünnepkor, csupán az tartóztatott vissza, hogy 8 napi
vacatióból, jövet-menetet belétudva, alig maradt volna egy pár
nap egy-üttlétünkre, s az mit ér? - Jól is tettem, hogy honma-
radtam, hátha megbotoztál volna ott.

- Igen te Miska! Majus 1-jétől megszűnik az ostromálla-
pot: használ-e az neked valamit? En helyedben folyamodnám
akkor, mert az az internatio alkalmatlan egy dolog: hátha akkor
szelídűlne az irányodban épen szükségtelen szigor. Mert tőled s
tőlem ugyan Omer basa azt teheti a mit neki tetszik, s ha a forra-
dalmat Gräfenbergben töltötted el, most bizonyára te nem fogsz
azt csinálni. Nincs-e valakid, a ki éretted magát közbevetné?

Ezt pedig önzésből tanácsoltam, minthogy a nyári szűn-
napok egy részét (ha ugyan barátságunk föl nem bomlott)
Hanván akarom tölteni, és szeretném, hogy akkora teljesen
szabad légy. Az én beteges kedélyem, a te víg körödben remél
gyógyulást. Meg is teszem, ha addig el nem visz a manó.

Említém, hogy ünnep keddjét Pesten töltöttem. Ne
gondold pedig, hogy valami új dologgal nıckoltam elé: pár
csizmát s egy kabátot vermi mentem, - mégse vettem a drága-
ság miatt, inkább járok mezítláb és foltosan, mint költőhez illik.
Mellékesen egy g'schäftet csináltam Toldi Estéjével, (miután a
II-dik rész elkészűltét magam se győzöm várni) egy kissé kitol-
dozáın, borzas haját megsimítám, s Heckenastnak repraesentál-
tam. Ad érte 8oo ftot. Nincs reménységem, hogy a közönség
enthusíasmussal fogadja, még akkor se, ha az elsőnél roszabb
nem volna: mert annak mindegy; mikor a népies nagy divatban
volt, akkor Toldi és Kinizsi egy niveaun állt előtte; most, hogy
némi csömör kezd mutatkozni, még a Petőfi népdalait is meg
fogja vetni. A mint a divat hozza magával. Ott lehetnek aztán
a kritikusok dicséıiadjai, kik (köztünk legyen mondva) nem sok-
kal értenek jobban a poésishez, mint a közönség, vagy plane
Török János, ki rőf számra rendeli meg a verset.

Pestnek irodalmi világa nem sokat ér. Nehány szegény
legény lézeng ott fel s alá, pénz, erély s tehetség nélkül. De ki-
adőkban nincs hiány, vállalat mindennap tíz, hogy másnap meg-
blfklëk- _ Experímentumok mindenütt, ész és eszközök nélkül;
mmt hajdan a politikában. Valóságos magyar tempó.

De nem untatlak tovább jó Miskám. Verseid II. láttam
PESÍEHI, bizony szegény kiállítás! Mintha birkatenyésztésről
volna ırva 1819. Apropos ! Múlt hóban a vasúton egy kis átalag
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bort kaptam: nem te küldted? vagy nem tudod, ki? Nem Vad-
nai? - Nincs annyi lelkem, hogy végére tudjak járni. Tiszai
gőzösről tették a vasutra, aviso nélkül.

Nőm, gyermekim egészségesek, csokolnak benneteket.
Az én fejem még is zúg néha, de már megszoktam, s nem csinálok
rémképeket. Ölellek és csókollak, drága Miskám,

barátod
AJános

621.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK
Hanva, majus I. 1854.

Nem vagyok biz én édes barátom! sem beteg sem holt!
az életutálat sem bánt ez idö szerint ollyan nagyon, bár, hogy
nagyon szeretném a világot abból semmi sincs; hanem nem
irtam, nem akartam irni, mert nehezteltem rád, nehezteltem
mondom, mert legutóbbi leveled olvasása után többé nem
neheztelek de, isten engem ugy segéljen komolyan haragszom!

Verseim irván öszve szívesen kértelek egy kis segedelemre,
miután itt a környéken egy pár versemet semmi módon meg-
kapni nem tudtam. Hozzád fordultam ki hozzám legközelebb s
legtávolabb vagy. Hogy kérésem teljesited, reméltem, de csalat-
koztam. Azonban szépen megvigasztalsz, midön sürgetésemre
kénytelen vagy felelni; megvigasztalsz ekképen: „Vigasztald
magadat hé! nem csak te vagy ki válaszomra vársz, körülbelől
IO-en vagytok hasonló állapotban." Tudom én azt hogy elkésni
a válasszal még nem szentségtörés, mindenikíinkön megesett s
esik akárhányszor, de a baráti érzelmek kicserélése közt, és a
közt, ha valami segítségre hívnak fel a lehető leggyorsabban,
van egy parányi kis különbség. Hogy pedig Io magamszőrű
quantitásu s qualitásu embered van, azt nem tudtam, okom volt
némely leveledből mást gondolni. Én nem vagyok illy bővében
a jó barátoknak s nekem nem nehéz a választás IO vagy Ioo kö-
zöl kinek irjak legelsőbb? Nem irtam hát, hogy időd legyen
9-nek válaszolni, mert hiszen ha egyre sem felelhettél, még kevés-
be tehetted azt ha azóta 3-szor, 4-szer irtam volna levelet. -

Azonban jerünk tovább és paulo majom canamus! Legutób-
bi leveledben van egy-két kifejezés, mellyet óhajtottam volna
soha nem hallani; nevezetesen: ,,a nyári szünnapok egy részét
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(im ugyan barátsagunkföl nem bomlott) Hanván akarom tölteni."
tovább: ,,nem hihetem, hogy irántam hűlni kezdenél, mert arra

80 nínc-9 okod, s ha volna azt nekem tudnom kellene, mielőtt így
meg-válhatnánk !" - János ! micsoda beszédek ezek? Te lehető-
nek tartod a megválást? Azért hogy hanyagságodért egy-két
havi hallgatással önként megbűntetni akarlak, már hűtés,
megválás, barátság-felbomlás? A kit én szeretek, attól nem szeretem

as az illyen beszédeket. Roszúl, igen roszúl esett beszéded, nem
csak nekem, de nőmnek is. Mi sem történik köztünk, s ímé
boldog isten! minő kifejezések. Én azt hittem, engedd tovább
is hinnem hogy soknak, igen soknak kell köztünk történni vagy
kellene, mig ide jutna a dolog. - Ime láthatod, hogy többé nem

40 neheztelek; neheztelésem elnyelettetett haragom által, mert
igen rosz ember vagy, rosz pillanatokat szerzettél nekem meg-
gondolatlan nem is tudom mid által.

Csak egyetlen egy eset van János! hogy neked megenge-
dek, t. i. ha szavad beváltod és hozzám jösz,' Fájdalom, ismét

45 nem irhatom ezt jöttök; feleségemmel hosszasan tanácskoztunk,
hogy lehetne benneteket együtt és egyszerre látnunk. Azonban
ismét baj van ; először nem tudom az ostromállapot megszűnése
mennyiben hozott nekem jót; folyamodni fogok a főnökhöz vagy
Kassára s mindent elkövetek. Másodszor, abban a csendes öreg

W házban mellyröl én neked irtam valamikor, nem fogadhatunk
többé benneteket, e napokban abból végkép kikőltözíink; az
egyház épitkezni akar részemre, zsellérségre szorúlunk; hol lesz?
hogy lesz lakásunk? még magunk sem tudjuk; igy kellő kénye-
lem nélkül sem nektek sem nekünk nem lenne az, az együtt lét,

55 minek lennie kell és lesz is; elhatároztuk tehát, hogy mig házunk
fel nem épűl, nem látunk szívesen fészkestől; pedig te semmire
kellő ember, mint szeretnénk mind a négyeteket kebelünkbe
fogadni!

Mondom: nem tudjuk hogy lesz és hol lakásunk? de egyet
W tudok bizonyosan, t. i.: nekem lesz becsületes, csendes, kényel-

mes egy szobám ,' hol mi ketten szépen megférünk. Neked tehát
el kell jönnöd! El kell törik-szakad! tanúld meg az utat Hanva
felé, aztán később ide röpíted családodat. Igérd meg ezt nekem
most, és teljesitsd majd annak idejében: ugy szivemböl meg-

°5 engedek! máskép sem magamat sem levelemet nem látod ez
életben. Elgondolván az ugy nevezett bajt, ha csupán nem-akarás
vagy restség miatt elmaradsz tőlem: magátkozlak! Még a
legroszabb esetben is lesz kirándulásunk: Murány vára, az agtelki
és sziliczei barlang, a hires hámorok, egy pár kisebb fördő stb,

7” aztán saláta, rántott csirke stb aztán még ma elteszek számodra
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vagy 8 csómó legfainabb három éves dohányt. - Csak jőjj,
iőiil V

Örülök hogy Toldi ismét szerzett és vívott ki számodrii
egy pár garast; ez is jó; mi fogadtatását illeti könnyen bekövet-
kezhetik a mit sejtesz; olvasók és cıiticusok egy húron pendül-
nek. Boszantott hogy a Nagyidai Cztgányokat ollyan komoly
pofával kezdték olvasni, mintha legendát írtál volna Farahó
népéről; boszantott hogy benne Toldi fenségét és komolyságát
várták, és persze hogy megcsalódván nem ők, de te lettél az oka.
Azonban én még is azt hiszem hogy nem lesz okod panaszra. --

Olvastad azt a lantos költészetről irt értekezést a Naplóban;
van benne sok jó és igaz de elég elfogultság is; én azt tanultam
belőle hogy a felmutatott kortársaktól (lásd ott a neveket Toth
Endre és Kálmán Sükei, Nagy Sándor stb ;) egyetınást elsajati-
tottam, a többek közt a gyorstrást (nem tudtam hogy ezt is
tudom); azt tanultam továbbá hogy Székely Jósi nagyobb
költő mint Tompa. Csakugyan igaza lesz Berecznek' ki nem -rég
azt mondta, hogy irataimban már látszik némi emelkedés. -
János miért panaszkodnál? sok bajod s kellemetlenséged lehet
és van is tudom; de egyet nem ösmersz: a méltánytalanságot;
azonban ebbe is bele szokik aztán az ember !

Hogy Verseim roszul néznek ki elhiszem; iparczikké válik
az a pesti kiadó urak kezében; aztán van lárma az irodalom
iránti buzgóság, vállalkozási szellem s más historiáról. Gschäft
semmi más, pénzhalászat!

Ha eljösz és megmutatod elhiszem az asztalirást, A bort
nem tudom ki küldte? Mindenesetre okosan tette. Ugy ! kijöttek-
e már a Mentovich versei?

Válaszodat várom .ÍAkedves komámasszonytnőmmel együtt
a legforóbban üdvözeljük; gyermekeidet csókoljuk, mindnya-
jotak[at] ölelünk. Isten áldjon!

barátod Miska

622.

GYULA1PÁL_ARANYNAK

Pest. Maj. 6. [1854.]
Kedves barátom !
Majus elsője eltelt s az igért költemény sehol. Nem késnék.

ha majus tizedikére is érkeznék meg. Tartsd meg igéretedct
barátom, mert a vállalat ügyét mozdítod elő. Csengery és Ke-



mény nagyon kéretnek általam; minden esetre tőled akarnak
adni az első füzetben, melynek első ive mar sajtó alá ment.

Küldj tehát és mielébb. Ha te nem vagy megelégedve vele,
meg leszünk mi s mások. A második füzetbe aztán olyat küld-
hetsz, a milyet akarsz, most küldj, a milyet lehet s ne ejtsd

ıo kétségbe az egész szerkesztőséget.
Válaszodat minden esetre s e szolgabirói hangért engedel-

met kérve vagyok
a te jó barátod

Gyulai.
[Címzés 1]

Arany János umak. Nagy-Kőrõs.

623.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös, május 8. 1854.
Kedves Domokos !
Válaszom megint tovább késett, mint akartam. No de ez

már rendes dolog; ezentúl nem is érintem, ha meg nem javítha-
tom hibámat.

Eccé! Ki gondolta volna hogy a kis hordó Gesztről érke-
zett! Aviso és levél nélkül 8 napig hevert a Vaspályán, ki sem
akarták adni, azt mondván, hogy mint „utas-podgyász" tétetett
föl, nem mint küldemény. Denique kiadták; a hosszas út és
viszontagság annyira megzavarta szegényt, hogy azóta sem birt
megtisztulni, ámbár üvegekre vontam. No de így is majd elfogy ;
azonban kár érte. Egy becsületes jó akaróm, ki itt lakik a háznál
s befogott [befogadó] házigazdám tesvére, fel is adta a finánc-
zsidónak, mint eltitkolt bort, azt hivén, hogy majd jól meg-
büntettet ; azonban a zsidó csupán a rendes taksát, 3 bankó fo-
rintot, vette érte. Enynyi viszontagságon ment át a szegény
bor. Se avisát, se levelet nem kapván vele, nem tudtam, az ég-
ből hullott-e le: Miskolcra gyanakodtam, honnan Lévay Józsi
már tavaly küldött 20 cilinderrel, egy ládába pakolva. Gesztre
nem is álmodtam. Azonban annál meglepőbb rám nézve: köszö-
nöm, édes jó Domokos, szíves megemlékezését rólam; s köszö-
nöm a Mgos urnak, hogy alkalmat nyujta, azt kitüntetní.

Az arany-érzel csak tréfálni látszik: de aligha igaza nincs.
Legalább mások azt mondják; bár én a szokott jeleket nem ta-
pasztalom; kivéve hogy gyakran fejzúgásaim vannak, mellyek

425



30

35

40

45

50

5

10

42

röstté, szellemi munkára alkalmatlanná tesznek; és kedélyemet
elsötétítik. E miatt ritkán van kedvem foglalkozni költészettel,
- vagy egyébbel. _

Nálunk különben semmi újság, kivált ollyan, a mı Gesztet
ıs érdekelné. Napjaink telnek, a szokott egyhanguságban; csalá-
dom egészséges.

Most küldött versei közú'l a két első vig, vagy gunyoros,
az utolsó komoly. Egyik sem legjobb, egyik sem legrosszabb.
Az első (Aprilisra)1 egy kissé nyers; a bolond szóval éppen nem
gazdálkodik ; a második (Genre kép)2 nevének eléggé megfelel;
elég jól is megy, de az „ebadtát” kimaradhatna belőle. Azért,
hogy az a tisztelt uraság elmondja, a művészet ne mondja el.
A kettő közt ez a sikerűltebb. Az emlékezet* címűben az ,,össze-
tört hajó darab” tán inkább a reményé, mint az emlékezeté.
Különben ez elég csinos ; s a bezárás nekem tetszik. Mindazonál-
tal korábbi jó verseit meg nem haladja, sőt alattuk marad.

Ennyit mostani Verseiről, édes Domokos. Ugy hiszem,
nem szükség már mindig figyelmeztetni: hogy itt vagy ott a
mérték, a rythmus, a széphangzat hiányos; azt maga is észreve-
szi ; de természetesen, nem mindig lehet kijavítnia.

Én is sajtó alá adtam a Toldi ,,Öszetört hajójának“ egy szál
deszkáját (: Consequens allegoria :) a „Toldi estéjét." Majd
meglátom, mit ad isten vele.

Köszöntöm Kovács Bácsit, és minden jókat! Fogadja
ölelésemet ! btj a

Arany János

624-.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK
NKőrös, majus 8. 1854.

Nem addig van az, Miska ! már most én haragszom, és nem
úri magad, pro primo azért, hogy nehezteltél, pro secundo, azért.
hogy haragszol. Mikor irtad nekem hogy sietve kellenek a versek?
Idézem leveledet, sőt, ha kivánod, másolatban is megküldöm
30 kros bélyeglven, hitelesítve szolgabiró által, mert az eredetit
nem adom, azt megtartom, bármilly pimasz legyen is, lomnak
íróasztalom fiókjában. Érted-e? lomnak. Tehát ezt irja nekem
Tompa Mihály ő tisztelendősége december I8-áról A[nıı]'0
1853: „Ad vocem vers. Jánoskám! irasd le a nők könyve-
ből az Öreg Szolgát és küld (d) el nekem; valamint, ha megk3P'

1"” Ld. e kötetben 414-417. l.
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hatnád illyen czimű humoristicus versemet az Én lakásom azt is
megköszönném, a Hölgyfntárban jelent meg, tán 1851-ben, ha jól
emlékszem. Szükségem lenne rájok, tán könyvben még ki nem
adott verseimet irom össze." Hgl itt az a sürgető szükség?
A „tán”-t olvashattam annak? Hisz én három éve hogy köttet-
tem egy könyvet, mellybe apró verseimet össze akarom irni,
5 még nem írtam bele 8-at. Gondolhattam e én, hogy a te tán-od
alatt már a betűszedő rejlik? Mindazáltal egy kevés procrasti-
natio után teljesltettem kivánatodat. Az Öreg Szolgát saját kör-
meimel irtam le, a másikért felhánytam egy kazal bekötetlen
5 rendezetlen Hõlgyfutárt, feláldoztam egy számot, kiollózván
belőle az illető Verset ; mellynek hátán még pro superabundanti,
Laukától is volt egy rigmus. És te, háládatlan, méltánylod az én
fáradozásomat? Nem! - Te szuszogsz, neheztelsz, duzzogsz,
morogsz, zsémbelsz, pörölsz, osztozol, czivakodol, veszekedel!
Ezért menjek én hozzád? Nem én, ha Czegléden laknál sem!

Hogy a Io collegával (kik veled együtt levelemre várnak)
együvé tettelek, az is nagyon szúr. Egresi Gábornak azt írta
egyszer az asztal, midőn tőle tulvilági dolgokat kérdezett:
„te nagyon bölcs ember Vagy, Gábor!" Én is ollyan formát
mondhatnék neked. Te abból, hogy nekem vagy Io levelem van
írnivaló, azt okoskodád ki, hogy tehát én e Io-el egy színvonalra
helyezlek. Tettel mutattam ellenkezőt, mert Io közül csak neked
válaszoltam akkor, a többi vagy későbbre, vagy végkép el is
maradt. Ha te egy tréfás kifejezést mindig így elcsűrsz-csavarsz,
akkor nekem a Lxxxy collegám s költőtársam levélstylusához kell
folyamodnom, melly így hangzik: ,,Tekintetes ur, tisztelt colle-
gám s barátom ! - Azon érzelmek következtében, mellyek engem
Hozzád csatolnak stb." - Én a Io-es számmal csak roppant
elfoglaltatásomat akartam értésedre adni; miután az igazi
mentséggel, - t. i. hogy kedélyem levert, szellemem tunya,
minden foglalkozásra, sokszor még levélírásra is röst, - hogy ez
állapot rajtam csaknem mindennap megújúl - magam is, téged is
.terhelni nem akartalak.

Azért jó fiú, most, ha valaha, tarthatni tőle, hogy még
összeveszüıık. Mert hogy te igen érzékeny, igen kényes vagy
némelly dolgokra, azt én rég tudom ; de mig az én birka jámbor-
Sãlgú kedélyem megvolt, könnyü vala a differenczialis pontokat
kilkerfílnöm. Most, mikor én talán még érzékenyebbé váltam, te
legy az okosabb, s ne csinálj ennyiből: . ennyit: . . . .*
Képzelem minő commentárral adtad elé nődnek ártatlan

' AZ eredetiben e helye ken egy kis köröm s egy izmos ököl van rajzolva,
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kifejezésimet! Kedves komám asszony! Ne higye ám mind azt,
a mit Miska mond mert ő haemorrhoidalis ember, az illyenek
pedig (: magamról tudom, mert velem is el akarják hitetni, hogy
az vagyok) sokszor sárga üvegen nézik a világot. Azt higye,
a mit én irok, t. i. hogy emlékezetök olly kedves nálunk, mint
senkié. S ezzel vége a polemiának.

Azt a lantos értekezést olvastam, s megiitköztem volna
rajta, ha nem sejteném, hogy Greguss irja. Ez ember ,,a népies”
költészet iránt nagy ellenszenvvel látszik lenni, és imádni
különösen a jó trochaeusokat, s jámbusokat; veled az a baja,
hogy ujjabb időben nem méred olly szabatosan verseídet, mint
az Athenaeum korában, sőt ollykor a gbórkõltészet felé (azaz
mifelénk) is hajolsz. Különben, hogy miért tett az ifju óriások
közé, azt nem értem. Aztán én nem ugy olvastam, hogy Székely
nagyobb költő Tompánál. Téged előre különválasztott, s úgy
tette a hasonlítást. Azonban úgy is olly bolondot szólt, a millyet
még senki. Székelynél, költőnek, mind több, a kit felhoz, talán
Nagy Sándort kivéve, mert ezt nem ismerem.

A Mentovics verseinek nyomása lassan halad. 7-8 correc-
tura ivet kapott még, azonban majd megjelen. Szász még nem
irt, haiítétől őte Erdélyben van.

Orvendek az uj parochiának. Érem-e azt, hogy benne ven-
déged legyek? Csak boldog egy falusi pap ! Bezzeg nem építnek
minékünk, hanem hurczolkodunk, mint a czigány, minden ta-
vaszszal. Most is ugy megsajnáltam egy collegámat (vagy benne
magamat) látva, hogyan sétál Sz. György reggelén, egy podgyá-
szos kocsi után, magas kalapban, Zrínyiben. Ezt itt csak a pro-
fessor és zsidó teszi. Semmit se ohajtok inkább, mint szegény
szalontai kunyhómat, hogy ott megint oltogathassak ,,procul
negotiis”. Ez sem falu, sem város _ mindeniknek csak rosz
oldalát bírja. Nincs egy talpalatnyi kert, föld - s az ember ha
Ioo évig itt lakik sem szerezhet semmit, olly drága a fekvő va-
gyon. Én azt mondom, e 21/2 esztendő ölte meg az én kedé-
lyemet.

De már majd nagyon savanyú is leszek. Isten áldjon meg.
édes miskám, szeressük egymást ezután is; mindenek felett
pedig ne nekeztelj meg, hogy most nevedet kis betűvel találtam
í irn .

Ölelünk, mi négyen, hármótokat. Az asszony, Julcsa,
Laczí, egészségesek, mint a makk; kívánom, titeket is hasonlóan
találjanak soraim.

barátod
Arany JáI10S

8



625.

ARANY-GYULAIPÁLNAK
[Elveszett]

Nagykőrös, 1854. május ro.
[Küldi a Mátyás anyja c. verset A Magyar Nép Kõnyvé'be.]

626.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt Maj 13-kán 1854.
Édes Aranybácsi I
Na én ugyan feltettem az ügyetlenség koronáját e bor-

küldés ügyében. Valóban azt mondhatná ez ajándékra Arany-
bácsi, mit egy valaki egy bált adóhoz, midőn látta hogy új

5 köpenyegét ellopták: ,,Köszönöm az ilyen múlatságot l"
Verseim e nagy időközben is csak háromra tudtak felsza-

porodni. Hijábal a virágnak le kell hullni, ha a gyümölcsnek
érnie kell, nekem pedig Augustus végéig okvetlen meg kell érni,
- mely gyors érés nem esik meg egy kis meleg nélkül.

1° Különben áldja az ég! házi ura érdemes testvérjét [ide
egy marokra fogott seprű vagy lapát van rajzolva] köszöntöm.

szerető tanítványa
Tisza Domokos

Panaszl

15 Miért születtem, miért szerettem !.
- Felhőtlen kék ég mosolyg felettem
Mosolygott én rám gyönyörü kék szem,
- Óh de mindig fáj ha rá emlékszem I

20 . . . Minden bokorban fülmile múlat,
Minden bokorban ibolya illat
- Mulattam én is, ibolyát szedtem
Szivemre tettem, s ach! elvesztettem!

1 AJ. kritikáját e versről ld. 432. l.
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_ Szép ifju lepke, kéjtől izgattan
Egyik rózsáról, másikra pattan.
. . . Melyet szerettem, volt olyan rózsa
De egy tavasz sincs mely visszahozza !
_ Az erdő lombján gerle madárka
Búgat, repesget, _ öleli párja
_ Hol az én párom? _ Messzi el reppen !
Miért születtem, miért szerettem!

Tavaszkorl
Szerelmem ! nézd: tavasz virúl
Az erdő minden fáirúl.
Lomb és virág hűs sátorán
Búsan keserg a csalogány.
_ A többi milljom madarak
Ezer vig nótát dallanak.
S a rét, a nap szerelmese _
Mily ékes bársony köntöse!
_ Hajában virágkoszorú,
Menyasszony, _ de nem szomorú,
_ De mégis! _ Menyasszonyjelül

Pillájin im friss könnye űl.
. . S a lég! a lég oly eleven
Nem is lég tán, _ hő szerelem?
_ Az ember alig szívja be
Vér és velő fő, forr bele,
Õnkénytelen nyílik a kar . . .
_ Itt nem lég _ szerelem fuval
S a délibáb tündér-ere
_ Szerelmi csókok tengere!

. Jöhetne most lány _ csúf, ragyás
_ Kit elkerülne, futva más,
S belé szeretnék! _ szép szemed
Csudálkozással rám mered:
,,Bolond! ki mig mellettem állsz
Rútért epedsz, ragyásra vársz!"
_ Hja lelkem! bármi szép legyél
Egy rút e Végre többet ér,
_ Mit véle, nem lehet veled,

.Még télen megszerettelek.

2 AJ. kritikáját e versről ld. 432. 1.



A két bojtári'

A telihold szép sugára
Mélán süt le a pusztára.

6 Álomé az egész ország
_ Mind elfeküdt már a jószág.
A két bojtár, marha mellett
A fűre le heveredett
_ De közűlo[ !]k egy sem alszik

70 Beszélgetnek, szavok hallszik
_ ,,Pista, tudod hányszor mondta
A jó mester úr naponta:
(Eskolába mikor ja[!]rtunk),
A másénak soh'se ártsunk?

W Hej ! te roszra adod magad
_ Mi mozog a szűröd alatt?
Tudom megint bárányt loptál?
Istent, embert, bosszantottál.” _
_ „Ne predikálj, ne bosszantgass!

3” Zsivánnak csak tán nem tartasz?
_ Két kis süldő nyulat fogtam,
A szűrömet rájuk dobtam".
Jancsi a szót hagyja félbe
Odaınéz fel a nagy égre

85 _ Ugy oda néz, olyan vadúl
Hogy a csillag egymásra hull

_ „Mintha minden ízem fázna,
Mintha erős hideg rázna
_ Addszi szűröd” ! A kis nyúlat

°° Ereszd el, majd fogok újat."
S nem várva szót, csak oda kap,
Nem bárány volt a szűr alatt!
_ Szelíd bárány? _ Mérges kígyó!
Gaz szerető, ocsmány r[ingy]ó"'

_ * Nem tartom obscoen kifejezésekben a népiest, de úgy hiszem hogy
e szó ıtt helyén áll és erõs. Azt sejteti valami bennem, hogy mind a bugäıci
csáfdfl. mind a Csikó bőrös kulacs szerzője és P[ető]fi is, ide tették vo a.

° AJ. kritikáját e versről ld. 433. 1.
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Forog Jancsi véres szeme
Csákányára tapad keze
_ De egyszerre dühét veszti,
S karját, botját leeresztil

S egy hang nélkül indul tova
Kergeti a bú ostora.
_ Kis üszője után bődül[ I] _
. . . S megered a köny szemébül.

627.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös majus 20. 1854.
Kedves Domokos!
Nincs miért a bor kíildésből annyira lelkiösmeretet csi-

nálnia, mert elfogy az szépen, s naponként dicsérve emlegetjük
küldőjét! Nem is adják fel többször, kedves [ide egy hurok van
raj zolva] laktársam elköltözött a háztól, s most nyugton élve-
zem az ákácfák hűsét esti homályban.

Igaza van, most az érés fő dolog ; azért a virágokat ne is
erőtesse, csak ha épen jőnek. Csupán, mikor [,,]a kebel istene
hajtja" egyébkor ugy sincs istenáldás a Versen.

Most küldött versei közül az első (Panasz)1 legjobb, bár,
ugy látszik maga nem sokra becsűli, legalább az ach fel.kiáltás
arra mutat, mintha az egészből csak tréfát csinálna. Egy pár
saj átlagos tropus nehezíti, mint ,,a lepke pattan" (pattan a sajt-
kukac) s a gerlét öleli párja. _ A második (Tavaszkorfi = ta-
vasszal) komolyan indúl, aztán a vége pajkos. Egy csinos képet
fest, azután kitörli rajta az ecsetet. Miért ez? Petőfinél, igaz,
van egy-kettő, illyenforma, de az ő force-a sem ebben áll. No
meg övé epigrammaibb, rövidebb és csattanósabb. Itt nem
tudja az ember, mi leli, midőn a csinos képek után egyszer csak
illyet olvas: szép szemed csudálkozással rám mered. Hát még
a mi a legyél (lesz-ik?) szó után jő! A legutolsó sornak egybe-
függését az egésszel nem értem. Még télen megszerettelek. Azt
akarja tenni: tehát már megııntalak? Az utolsó vers r _ Ö
szavában nincs obscoenum, csak illem elleni vétség: de itt, G
különben szép versnek utolsó soraiban a gondolat rejt ollyasmit.
„E vég`re”: mi végre? _

*" Ld. e kötetben 429-430. l.
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A harmadik (Két bojtára) elég ügyesen van gondolva. A
-poesis alanti rétegében járva, megbocsátjuk neki az erős kife-
jezéseket, mert jellemzők. S itt az eszme sikamlóssága nem is

30 ötlik ugy fel, mint az előbb megrótt helyen. Atalán, egy gondo-
latlan szó mindég inkább tarthat igényt bocsánatunkra, mint
egy ledér eszme. Az előbbi mellett még lehet a szív tiszta. Saj-
nálom hogy e megrovásokat kell tennem.

Most isten vele, édes Domokos, vegye baráti jobbját
35

Aranynak

628.

GvULArPÁL_ARANYNAK
[Elveszett]

[Pest, 1854. május vége kb.]

[Mellékel zo pft-ot, melyet Csengery Antal küld a Mátyás anyja
tiszteletd.ijáu1.]

629.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK

[Hanva, 1854. május 31.]

Édes Jánoskám!
Leveledet vettem már jó régen s igazán megvallva sehogy

sem voltam vele megelégedve, mind a mellett is hogy egy he-
lyesirási hibámat nagylelküen megcorrigálsz. Nem szólok most

'5 arról, hogy bizonyos érzékenység felől te, épen te minő igazság-
talanul beszélsz, valamint arról sem, mennyiben lettél te azóta
érzékenyebb vagy érzéketlenebb: elég az hozzá hogy én jelenleg
még e lapot sem irom tele. Először azért mert nehány nap óta
ma kelek fel először (ne ütközzél meg hogy már kétszer van az

1° először) az ágyból, erős hideglelés kinzott egy darabig, azután
más egyéb, szóval most ha már nem beteg is de beteges vagyok;

“S mncs sem kedvem sem erőm akár enyelegni akár veszekedni.
Másodszor: ez a tárgy ollyan fontos, hogy kár volna csupán

3 Ld. e kötetben 431-432. l.
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levelezés, noták, és ultimatumok utján végezni el; jöj magad
15 és tépjük meg kedvünkre egymást. Addig isten áldjon meg 3,

tieıddel együtt.
igaz barátod

Miska
Hanva, Majus utólsó napján

1854.

[Címzés :]
Arany János urnak.
Pest Nagy-Kőrösön

630.

GYULAIPÁL-ARANYNAK

Pest. Jun. 8. 854.

Kedves barátom !
Kaptad-e utolsó levelemet? Husz pengő forinttal volt ter-

helve, melyet Csengeri küldött neked a „Népkönyv”-ben kijött
költeményedért. A ,,Népkönyv" szerkesztői ugy várják újabb

5 költeményedet, mint a Messiást. Küldj valamit mielőbb, akar-
mily kesőn is jő már, még sem késő. Leveledet minden esetre1 .e varom.

Bocsáss meg, hogy az ünnepeken nem látogathattalak
meg. Lehetlen volt. Azért is bocsáss meg, hogy Kovács bácsi-

1° nak Laczi és Julcsa számára vett vásárfiaját nem küldtem ki
Mentovichtól. Másodszor nem találkozhattam vele, sehogy sem
tudtam megtalálni szállását. A legelső alkalomtól kiküldöm.

Jókai talán ma kifizeti kontodat. Szóval megmondtam
neki, levelet irtam hozzá. Sürgetni fogom mindennap.

15 Sok mindenről szeretnék irni, de beszélyem végszakaszá-
val épen most kinlódom. Sem idő, sem pénzzel nem tudok gal-
dálkodni.

Az ég áldjon!
barátolil
Gyıılaı

[Címzés:]
Arany János urnak Nagy-KŐYŐ3 -
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631.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt Jun. ro-én 1854.
Édes Aranybácsi !
Sebesen repülnek az órák, kivált Pesten, az az egy-két

nap oly hamar eltelt, oly hamar hazajöttünk, hogy megsem
tudnám mondani, voltam-e ki Gesztről, vagy sem? ha. . . ha
sok megboldogult bankómnak kínos emléke, a lrimultok által
szívem körül támadt űr, ki nem rántana e kételyből.

S hát a contók? Azt vélem, minden zsebemben egy lopott
malac visit, pedig csak a hallgatag árjegyzékek verdesik lelki
füleimet túlvilági szemrehányásaikkal.

Na de ez már unalmas is úgy-e? Vegye fel hát tollát, s
olvassa végig a következő verset. Az ég pedig a[ !]ldja meg!

Őnérzetfl

szerető tanítványa
Tisza Domokos.

Ottan! legtetején a szent Heliconnak,
Szeretnék, dalkirály, arany trónon
S mig szolgáló múzsák Vadborostyánt fonnak
Homlokomra, _ bűvös énekre hevülrıi.

Szép volna e dal ! Ha újjom végig futna
Rezgő húraimon, fülelne a szélvész.
A legegyügyübb szív lángérzetre jutna
S megalázná magát az egetverő ész.

Ha meg bősz haraggal, düh-rángó ajakkal
Honom kinja[ !]ért a sorstól kérnék számot
A megrettent Clio futna dult hajakkal
Futtába kiáltván ,,bocsánat. bocsánat” l

És ha rád gondolva, én földi Édenem
Lelkednek, testednek festeném bübáját
A dicsősséget is feledő énekem
Lábadnál láttatná hírem koronáját

* IAJ. iyásávzıj ha, ha, ha:
' AJ. kritikáját e versről ld. 455. l.
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Harsány dalt zengenék, a mely úgy ékítse
Úgy felkoszorúzza fönség-ült homlokod _
Hogy szolgálni jöjjön eléd Beatrice
S minden kép mit költő asszonyról álmodott.

Fel a Heliconra! _ enyim ott az a trón
Minden énekek közt lehet-e szebb ének:
Mint az, mely végig zeng reszkető lantomon
Dalolván világot _ szenvedő hont _ téged? !

A tótról*

Hej I micsoda szélkergető
Lüktet amott magára?
Nincs bajusza, de a haja,
Hosszan lecsüng vállára.
_ Vagy tán válla sincs? Egy tenyér
Meg nem fér a két vállán.
_ Nagy kalapját le emeli:
,,Dobre rano ladipán _,
. . . Különös egy alkotmány!

Lába. hosszú, ámde rokkant,
Térdje előre kiáll
Hosszu, sovány, hegyes orra
Rá függő vonalt csinál.
Háta dombos, hasa völgyes;
Béle hosszára nőtt tán:
_ (Nagy kalapját leemeli
Dobre rano ladipán)
_ Hogy ily vézna alkotmány?

Boldog isten ! vagy hat borda,
Lóg félrőfös nyakáról!
_ Ezzel jött 6 Árvábõı le,
Nem aggva holnapjáról.
_ Tudja, minden tekergőnek
Angyal ül a kalapján:
_ (Nagy kalapját leemeli
Dobre rano ladipán) _
S végig szelel a hazán.

1 AJ. kritikáját e versről ld. 455. l.



Az ily vállalkozó szellem,
Becses égi ajándok!
Isten kövesse, (ha tudja I)

vo Léptidet tót zarándok!
_ Vissza néz rám bucsúzóra,
A krumplin nyúlott titán:
Nagy kalapját leemeli
Dobre rano ladipán _

76 S odább őtöget[ !] osztán.

[Címzés :]_ I
Tekintetes Arany ]ános urnak
a m. irodalom tanárának.
p. Orosház N. Kõrõs

632.

ARANv_oYULArPÁLNAK
NKőrös, jun. 11°" 1854.

Kedves Palim !
Két dologgal kell téged megörvendeztetnem, a mit sajná-

lok, de ugy van.
Első az, hogy versem nincs kész s így nem küldhetek,

5 hacsak a közelebbi napok nem hoznak valamit.
Második az, hogy pénzes levelednek színét se láttam. Már

Jánosi említett erről valamit, annálfogva tudakoztam iránta
az itteni postán, honnét ugyan lelkiösmeretesen ki szokták hor-
dani a levelet, s eddig hasonló eset nem fordult elé. De perse,

1° nem tudnak róla semmit.
Küldhetnétek egy példányt a füzetekből, mert eddig még

nem láttam. Ha Jókai nem akarná a 22 ftos contót megfizetni,
irj nekem kérlek tüstént, mert ha a zsidó megidézéssel fenye-
get, akkor saját pénzemből is megküldöm neki. Röstelem a dol-

" got szörnyen. Csengerit s Keményt ûdvözlöm, téged ölellek

btod
Aran

[Címzés :] y J
Gyulai Pál urnak. 4

Pest
Uri utcza, 13 szám.

21* emelet.
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633.

ARANY_ToMPA MIHÁLYNAK

Nagy-Kőrös, junius II. 1854,

Kedves barátom!
Különös érzelmek közt fogok tollat. Nem tudom, mikép

válaszoljak leveledre, hogy válaszommal „meg légy elégedve".
Úgy látszik, nem találom többé el a hangot, mellyen hozzád
szólnom lehet. Komolyság, tréfa, gyennekesség egyaránt sért,
ha tőlem ered. Ártatlan kötődésem előtted egy pedántnak ki-
csinykedése, a ki ,,helyesirási hibáidat ,,nagylelküen !" javit-
gatja." Értem, és fáj. De én nem csak most lettem illy pedánt.
Vedd elő régi leveleimet: azokban százszor annyi kicsinykedést
fogsz találni: miért nem nehezteltél akkor? Vagy a tieidben nin-
csenek-e affélék? Mihály, Mihály ! hidd el nem az én irmodorom,
hanem valami egyéb változott meg.

Leveledet olvasva, azt kelle hinnem, hogy ez ,,ultimatum"-
képen van küldve. Sokáig haboztam, nem lenne-e jobb ,,a mi
benne keserű van, elnyelni" és hallgatni. De nem tehetem.
Enyim volt az első szó _ enyém legyen . . . ha szinte az utolsó
is. De nem! ennyire még talán nem mentünk, isten nem adja
azt!

Verseidről, mellyeket a napokban olvastam, egy hozzájok
méltó birálatot akartam dolgozni: szerencsére megelőzött Csá-
szár. Szerencsére mondom, mert ki tudja, mikép fogtad volna
azt is venni, tőlem, és most. De meg nem is vagyok gyakorlott
biráló; bakot lőhettem volna.

Bocsáss meg, hogy most, mikor lábadozó állapotban vagy,
efféle dolgokkal untatlak, vagy keserítlek. Isten látja lelkemet,
többet szenvedek én miattad. Tudom, hogy jelen soraim ismét
egy sereg félre-értést fognak szülni. El vagyok rájok készülve.
Az is meglehet, hogy nem válaszolsz. Ha még ezt kellene is meg-
érnem: jól esik, ezuttal kimondhatni, a mi szívemen fekszik. Én
tudva meg nem sértettelek. Mindazáltal bocsáss meg, ha akara-
tom ellen sérteni látszottam, ha enyelgésem helyén kivül talált,
ha szavaim nem voltak kellően választva, s nem azt fejezték ki, a
mit én akartam. Énnekem a hét év emléke holtomig kedves fog
maradni _ én büszkén, örömmel _ bár a fájdalomnak nem
minden vegyülete nélkül fogok visszagondolni az egykori hár-
mas _ majd kettős szövetségre, mellytől, ide s tova elszigetel-
ten állok. _ Regény, hamis pathos, ugy-e?
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Isten áldjon meg, édes Miskám. Légy jobb, _ vesd ki
szivedből a keserüséget, _ légy olly jó, mint egykor valál. Ugy _

ıo de csak úgy _ meglátogatlak, úgy öröm lesz veled találkoznom;
de „veszekedni” azaz hogy „igazán” veszekedni, nem megyek
hozzád. Akkor ismét kijavltom, de minden ,,nagylelküség" nél-
kül, sajtóhibáidat, megrovom calligraphiádat, krumplihoz ha-
sonlitom háztelkedet, szóval ismét olly ostobaságokat írok mint

4-'f ezelőtt. Addig pedig tartson meg az isten, kedveltjeiddel együtt !
barátod

Arany János

634.

GYULAIPÁL-ARANYNAK
Pest. jun. 12. 854.

Kedves barátom !
Leveled iszonyatóskép levert. Nem azért, hogy a 20 p. f.

elveszett, hanem hogy teljes joggal Szilágyi Sándornak gondol-
hatsz, ki mindig küldi a pénzt és mindig elvesz a _ postán. De

5 nem csak te gondolhatod ezt, hanem Csengery is, sőt ő még azt
is gondolhatja, hogy te most azért nem küldesz költeményt,
mert tiszteletdijadat elgazdálkodtam. Azonban, ha az én pessi-
mista természetem legjobb barátaimról ilyeket tesz föl, miért
ne türhetném el, ha azok rólam még roszabbat képzelnek?

10 Eltüröm.
A dolog igy volt. Csengery még a ,,Népkönyv" megjele-

nése előtt átad nekem zo p. forintot, hogy mielebb küldjem el
neked, mint kijövendő költeményed tiszteletdiját. Én pár sor
kiséretében egyszerü recepisse mellett postára akarom tenni,

15 azonban a postán nagy tolongás levén s nekem a növeldébe
kellvén mennem, megunom a hosszas várakozást s recepisse
nélkül vetem be a ládába. A levelet hihetőleg itt vagy ott fel-
bontották, kiszedték belőle a pénzt s nekem nincs jogom senkin
követelni. Könyelmüségemért nem sajnálom a bánatpénzt, de

2" nagyon sajnálom, hogy minden féle combinatioknak ki vagyok
téve.

Mihelyt beszélyem második részének diját fölveszem, tüs-
tént erös recepisse mellett elküldöm neked az elveszett zo. p.
forintot. Kerlek légy addig várakozással, alig telik belé 5-6

“5 nap. Még egy nagy kérésem volna hozzád! Ha valaha meg
akarsz valamit tenni értem, tedd meg ezt.

Csengery felfüggesztette a ,,Népkönyv" II füzetének nyo-
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matásat, mert költeményedre vár. Leveled meghiusitja e ze-
ményt. Én nem mutattam meg Csengerynek, részint azért, mert
beteg s nem akartam haragitani, részint az elveszett pénz miatt,
mert bizonyosan engem okozott volna, hogy a II füzetben nem
adhat tőled költeményt. Kérésem tehát az, hogy 5-6 nap alatt
küldj egy költeményt, vagy ha azt nem tehetnéd, neki ird meg,
hogy nincs kész munkád s hogy a 20 p. f. tiszteletdijt vetted;
hazudni semmi esetre nem fogsz, mert addig a tiszteletdij kezeid
közt lesz.

Jókai nekem többször ígérte, hogy kifizeti Goldnert, 5
maig sem fizette ki. Ma irtam neki, hogy adjon definitiv vá-
laszt. Válaszát véve még holnap tudósitni foglak, akkor aztán
rendelkezzél.

Hogy tiszteletpéldányt nem kaptál, annak az expeditio
az oka. Mihelyt Jánositól hallám az esetet, tüstént megmpn-
dottam Csengerynek, ki rendelkezett s eddig talán már kezeid
közt van.

Ha valaki ismerőid közöl Pestre jő, küld el hozzám. Sze-
retném már a Kovács bácsi vásárfiáját kézhez juttatni.

Az ég áldjon! Bocsáss meg!
barátod
Gyulai

[Címzés :]
Arany jános urnak Nagy-Kőrös

635.
GYULAIPÁL-ARANYNAK

Pest. 16. jun. 854.
Barátom János!
Jókai épen most küldé el hozzám a 22 p. forintot, miután

nem tudta, hogy kinek fizesse ki. Rendelkezzél hát róla: elküld-
jem-e hozzád vagy kifizessem a zsidót? A zsidó nevét magam

5 sem tudom: sziveskedjél megírni mielébb.
Az elveszett 20 p. is 2_3 nap alatt kezedben lesz. Kül-

desz-e verset, irni fogsz-e Csengerynek? Ird meg pár sorban,
midőn a zsidó pénzéről fogsz rendelkezni.

Az ég áldjon I
barátod
Gyulaı

[Címzés :]
Arany János urnak. Nág:-Kőrõs.
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636.

TOMPA M1HÁLY_ARANvNAK
[Hanva 1854. júmus 17.]

Édes kedves barátom !
Sietek leveledre válaszolni; s szeretném: ha mihelyt meg-

irtam, azonnal kezedbe nyomhatnám, mert azon nehány napon,
mig levelem kezeidbe jut, elhiheted: hogy nem fogom magamat
kellemesen érzeni.

Nem tudnám megmondani: a fájdalom vagy szégyen
volt-e bennem nagyobb, midön soraidat olvastam? Hogyan
jutottunk mi ennyire? van-e ok hogy illyen hangon beszéljünk
egymással? szabad-e nekünk egymást nélkülözni. Nem a legna-
gyobb lelki nyomorúság volna-e nem barátok lemıi s egymást
nem szeretni többé??

Nem, nem, édes barátom! mi vagyunk és maradunk azok,
kik valánk! Én örömmel elösmerem hogy én kezdettem balfasz-
kodni, hogy ollyat vártam tőled, mit nem kértem, bár bona fide,
mert én azt gondoltam a versek rögtöni elküldetését kértem.

Ne kívánd tőlem hogy a dolog részleteinek taglalásába
bocsátkozzam. Ördög tudja: hogyan változott köztünk a hang
mindig komolyabbá. S miért? semmiért! Ha összezörrenésünk
okát kérdezné valaki: isten ugysegéljen! én nem tudnám meg-
mondani, de ugy hiszem te sem. Azért édes Jánoskám ! ne fájj on
semmi; s felejts el mindent! annyival inkább mert utolsó leve-
lem, mellyben irom hogy ,,jöjj el s tépjük meg kedvünkre egy-
mást ultimatumok helyett” esküszöm neked hogy már az enyel-
gés hangja volt; igaz, beteg voltam, tán nem ugy fejeztem ki
magamat mint akartam. Aztán édes barátom hidd el, végetlen
sokat tesz a hang, az arcz melly a szavakat kíséri, s mellyet a
papír visszaadni nem bír. Én részemről elfelej tem az egészet, el
minden epe s utógondolat nélkül erre esküszöm neked, s átkozott
legyek, ha bennem még a balfaszkodás közt is csak egy hütlen
érzés is volt, s csak távolról is gondoltam törésre. Durczáskod-
tam _ megvallom _ szégyenlem és fájlalom, mert sok bajom
van nekem is ne csodáld hogy illyen vagyok!

Azért, édes Jánoskám ! jőj csak jőj ! győződjél meg szemé-
lyesen ezekről, mellyeket irtam; most már nem elég a levél, keze-
met kell szorítnod s szemembe nézned, hogy elhidd mikép meg
nem változtam; s ha most már e meggyőződésért jönnöd kell, _
m{111Z úgy is van, _ ugy még jó, hogy történt ez a kis fergeteg.
K1 tudja láttalak volna-e máskép.
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Én csak e feltételt teszem, jöj hozzám, s az általad irandó..
kat feltétlenül elfogadom. Ne beszélj keserüségröl! érezzem azt
éltem fogytáig, ha valaha irántad érzettem. Ne beszélj 7 évről és
utólsó szóról, erről hallani sem akarok. Bocsáss meg egy aranye-
res embernek a ki még azon felül barátod is lesz örökké ; nekem
részemről legkisebb megbocsátni valóm sincs.

Csak te jőj; mikor lesz vége az iskolai évnek? én merem
jósolni: hogy jól fogod találni magad köztünk. Ne foszd meg
szegény kis feleségemet sem attól a reménytől s örömtől hogy
látni fog; ámbár csak fél öröme lesz, mert nőd- és családoddal
kellene jönnöd. Igy lenne szép, így lenne jó. Azonban 40,000
tégla már a parochia udvarán áll, a többi is majd megjön.

Csekély személyem szinte vet a latba valamit, később Sze-
mere is eljön; de azon felül van itt csirke, saláta; bor és savanyú
viz; dohány és szívar, van jó kis szekerem s két lovam ez visz
bennünket mint a szél a hova menni akarunk sat sat sat. --

Tehát meg vagy-e elégedve velem? Igen-ed a legboldogabbá
tesz. Hidd: ez éppen ollyan hamis pathos mint a tied. A levele-
ket ezeket az ominosusokat hozd el, kicseréljük, elégetjük, em-
leke se maradjon.

Több szót ne Várj tölem ; fogadd lelkemet !

A birálatra nézve: én igen tisztelem Császár vonzalmát irántam,
de sajnálom, hogy nem fogott fel, vagy figyelemmel sem olvasta
át verseimet. Én unom azt a megzendült ismét a tavasz madará-
nak bajdus éneke- féle birálatot. A locus communisok s phrasisok
nem teszik a birálatot; azért biz én szerettem volna ha pl. a
Pesti Napló tárczájában megbirálasz. S azt hiszem, szavad töb-
bet használt volna nekem mint a Császáré (maradjon köztünk,
hálátlanság lenne e nyilatkozat róla, mihelyt fülébe menne:).
Azért, ha készen vagy vele: ki vele ; nemfoglak félre érteni, ebben
már most bízhatsz, jobban mint valaha. De ha elmarad is bajaid
miatt: ne tarts a sarkalástól. Sokhoz hozzá szoktam már én!

Jókay még csak megjelenését sem tartja érdemesnek lap-
jában megemlitni. Ha a Vadrázsák volnának! Ezek a kedves jó
fiúk ! kortársak es X-ek !

Géza, Arany bácsi küldeményet nem köszöni még most
meg felhiheted: hogy bár mennyire tisztelem hősedet, de három
percz alatt összetörve, tépve s be mocskolva lenne fiam keZ_f!1
közt vitéz Toldi Miklós. Apja teszi hát ezt fia helyett, és várja
a Toldi estéjét is. Elhozhatod magaddal, akkor én is adok pél-
dányt a magaméból. _ _

Hat Szilágyi Sándort mi lelte? Két vagy tán 3 évig 15



két-tem a Nők könyvét s füle botját sem hajtotta rá ; s most meg-
küldj. Tán csak nem akar megint szerkesatô' lenni P Egyebiránt
szivesen üdvözlöm, könyveit majd haza vıszed.

Hát a Mentovich versei mit csinálnak? Őtet is szivesen
as üdvözlöm; én hiszem hogy az ollyan jó szelid ember, mint a

minőnek én őt megösmertem egyszeri látásra.
Jánosi már nem lakik ott ugy-e? Azt sem tudom már kik

a professorok. Hát az a Szász? hol van? mit csinál? micsoda?
én nem tudom ez a fiu ollyan mint a bolygó zsidó.

oo Mi élünk csendesen. Az a bajom, hogy sokat mérgeske-
dem, még feleségemre is. Hiba mert nem érdemlí. Kis fiúnk meg
van, igen kicsiny de eleven. Beh boldog vagy hogy ollyan szép két
nagy gyermeked van már. Csak a házunk lenne már hamar ké-
szen! szeretnénk együtt látni benneteket. Én most zsellérségen

0-'I lakom házunk felépültéig, de marhánk, kamaránk, kertünk a
régi helyen maradt. Ez egy kis baj.

Szivesen üdvözlünk csókolunk mind 4 eteket, (Hanva) Jun.
23 [17]. 1854.

változhatlan barátod
100 Miska

637.

ARANY-GYULAIPÁLNAK
Nagy-Kőrös, junius 19. 1854.

Kedves Palim!
Bocsássatok meg. Lehetlen verset küldenem Csengerinek e

füzetre. Neki nem írok, elég, ha veled tudatom. Ide zárom a
nyugtatványt a 20 pftról. A jövő füzetre ha isten akarja,- majd.

A 22 pengőt Goldnernek légy szives fizetni, ki a nagyhid
és Váczi utcza szegletén (vagy tán a magyar királylyal szembe
a színház épület sarkán) árul. Könyvéből kerestesd ki, húzasd
le, s kérj tőle contót, mellyre a kifizetés legyen följegyezve.

A zo pengőről tehát ezennel végkép tisztában vagyunk.
1” Isten áldjon meg !

5

barátod
Arany János

NB.
A contót, további biztosításúl, légy szives nekem azonnal

“ elküldeni.
[Címzés :] Pesten.

Gyulay Pál urnak. Úri utcza 13. szám
2 R emelet az udvarban. _
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ARANY-ERCSEY SÁNDORNAK

Nagy-Körös, junius 21. 1854,

Kedves öcsém Sándor!
Félve nézem meg leveled dátumát: ide s tova egy évnegyed

mulik, a mióta halogatom a válaszolást. Magam se tudom, min
mult ; de azt igen hogy kin .P Gondoltam, nem épen sietős, s azon
veszem észre, hogy ez már is plusquamdisznóság. Légy jobb
mint én, s Válaszolj. Hanyagságom, most, leveled ujraolvasása
után, annál szembetűnőbb előttem, mert meg kellett volna ir-
nom, hogy a buza árával terhelt leveledet köszönettel megkap-
tam, de azt hivém, hogy a recepisse, mellyet róla aláirtam, kezed-
hez jutott. Aztán meg a Bondár féle kötelezvényt el kellett volna
küldenem, mit is ezennel idezárok, hogy tedd vele a mit jónak
látsz, és ha azon urnál a pénz biztosságban nem lenne, s követ-
kező határnapra mondd fel neki; az adótartozásokat fizesd ki a
folyó házbérből. Meglehet, hogy Arany György keresete is való,
mert neki (ha még apja él) nincs az enyém körül saját földje,
azért ezt is egyenlítsd ki . . a „papjózsié” mellett 2 darab föld
panaszon: az kétség kivül ennyi. Földeim mennyiségét pontosan
nem tudom, nem azért, mintha sok volna, de, mert nincs mérve;
mindazáltal egy nálam levő feljegyzés szerint az igy áll: Mező-
gyaraki 1 Í_ã köblös, Panaszon 2 darabban szinte annyi forma,

Vásáriban a Bakos féle 2 apámról maradt szinte vagy 10

vékás; a gányéri kaszáló, Jani mérése szerint, 9 E9, ennek fele
enyém, a bartusi közös rétnek 1/5 része. Punctum. Szóval _8-9
köblös szántóföld és 6_7 köblös rét 1600 Ü ölével szárnıtva.
Bizony ehez nem ártana szerezni valamit, most mig a föld ott
még olcsó, mert itt már 5_600 pforint köblöse, s a készülő
vasút ott is megfogja a földbirtokot drágítani. Jelenleg, a T01d1
estejét is ideszámitva 1000-bis 1200 pfoıintról rendelkezhet-
ném, s úgy hiszem jobbat nem tehetnék, mint nehány 110141
földet szerezgetni. Azért ajánlom figyel.medbe a licitatiókat stb.
De tudom, hogy az effélékre te sem igen érsz rá s nem is keI1YÉ"
red az alkuszi hivatal; más pedig, (mint péld. Kenyeres) akit
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megbizhatnék, inkább magának venné meg. Mindazáltal tudó-
sits, milly fokra emelkedett már ott a föld ára? Ugy hiszem,
még most is tetemes különbség lesz az itteni és szalontai ár közt.

Már ha bele kezdtem, egyuttal leveled ,,tenorán" megyek
végig; aztán irok egyébről.

Tehát az ügyvédı vizsgálat! Készülsz erősen, ugy hiszem,
vagy talán már át is estél rajta. Szerencsét hozzá! mert min-
denesetre jobb valami életmód, mint semmi. Nem folyamodtál-e
az új szervezés alkalmával? Lakatos ur, a mint látom, megma-
radt főbirónak, ez szerencse Szalontára nézve, hogy nem hoztak
a Bánátból vagy Bukovinából valakit. Nálunk, tanárokul, a
vizsgálatról még csak beszélnek, rendelet nincs; aztán lesznek
kivételek, például, a ki szakmájában irodalmi hírnevet vívott ki
magának. Hallottam valamit róla, hogy engem az utolsókhoz
számitnak odafenn és megkímélnek.

A fáskert iránti gondoskodásodat köszönöm. Kovács és
Tisza Domokos voltak nálam a napokban, ők mondják, hogy
a kert már igen szép, a fák nagyok: annál nagyobb kár lenne,
ha a kiveszett egyes fák helyett más nem ültettetnék; azért igen
bölcsen tevéd, hogy faiskoláról gondoskodtál. Vigyázz tovább
is, „ne quid respublica detrimenti capiat."

Fene rosz penna miatt ugy belefáradtam, hogy csak most,
másnap folytatom. Ha nem tudnád elolvasni tégy pápaszemet
az orrodra.

Ha a város fölkeríttette kertemet azt igen bölcsen tette.
Igy hát már csak az utcza felőli kerítés volna hátra; majd a
dologidő szüntével kisértsd meg, mennyiért vállalná föl valami
jó keresztény lélek.

A mi pedig bennünket ,,elszakadott testvértelen ágát ne-
münknek" itt Kőrösön*illet: hát _ megvagyunk, Valami tulsá-
gosan gyönyörűen nem folydogálnak napjaink: de, ugy hiszem,
hogy az a boldogság nem is olly mindennapi valami. Egyébiránt
betegek nem voltunk s nem vagyunk, (kivéve nálam néha egy
kis fülzugást) Juli nénéd egészséges, s ollyan menyecske, hogy
még! . Irhatna, azt mondja, Linának és Málinak, _ ráérne,
de nem cselekszi, mert választ eddigi vagy előbbi levelére nem
kapott, s mint afféle nő, megtartja a convenancot. Kertje csak
egy tenyérnyi, majorsága öt hat csirke lévén, üres óráiban re-
gényt olvas. Laczi iskolába, Julcsa varrónéhoz jár, e nem czifra,
de annál hasznosabb mesterséget megtanulandó. Húsvétkor
egy pár hetet Pesten töltött a veres, egy itteni fiatal professorné
kiséretében, s az öreg Szentpéteıit (a színészt) kinél szállva vol-
tek, egészen elbájolta. Laczi pedig, mint tennészet tudós, ret-
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teneteskép gyüjti a madártojást, múzeuma már is nem megve.
tendő.

Károlival olly ritkán találkozom, mintha nem is egy város-
ban laknám vele. Őt elvonja hivatala, én inkább a collegáimmal
tartok, kik, ránézve, nagy részben idegenek; én épen ugy vagyok
az ő praeferance körével, melly holmi obscurus emberekből áll,
kikkel én semmi viszonyba nem jöttem ez ideig. Van már fia
vagy 6 és az mind megannyi Pista, sem nagyobb sem kisebb,

Az irodalmi emberek közül Tompával levelezek gyakrab-
ban. Szász Károly pap a Székelyföldön, azóta tán kozák is van
nála. A kalendárium és népkönyv csinálók erősen ostromolnak:
de át láttam hogy ha én erőmet arra fecsérlem, hogy mindenki
igényének megfeleljek, akkor sohasem fogok valami nagyobb-
szerüt létrehozni; annak okáért ritkítom az aprócseprő verseket,
bármennyire ostromoljanak is ő kigyelmök. Csupán most egy-
szerre 10 felé kellene írnom, ha kiakamám őket elégiteni. Ez
igy nem megy, mert szerelmes nem vagyok, hogy a kedvest
mindennap megénekeljem, ma a haját, holnap a kis körmét ; elbe-
szélő költeményt pedig, t.i. jót, nem lehet irni minden füttyen-
tésre, _ ahhoz tárgy és lelkesedés kell; s a körülrnények is
számbaveendők.

Vizsgáinknak julius végére be kell fejeztetni; mégpedig,
mint már nyílvánosak, érettségi exament is fogunk adni; mellyre
már Sopronból is jelentkeztek ifjak. Ennek, valamint a jövő
évre behozandó tandijnak materiális oldala is van, tehát lesz
kilátás ezentúl accidentiára is, a nıi, köztudomás szerént, mindig
jobban esik, mint a fixum. A vacátio két hónapig tart: mit csi-
nálok akkor, még nincs eldöntve, szándékozom dolgozni, a
mennyit lehet, aztán felrándulni Tompához, Pestre vagy a Bala-
ton mellé (hol Gondol Dani lakik) _ még nem tudom. Szalonta
nehezen esik most a calculusba; mert sok időt igénybe venne és
költségesebb is.

Mostan pedig az én istenem áldjon meg! Köszöntsd ne-
vemben az atyafiakat, barátimat, ismerősimet, kiket e rövid he-
lyen sorban nem nevezhetek. Csókoljuk ipadékat, Máli hugom-
mal együtt _ titeket Vilmástul ezerszer

szerető sógorod
Arany Ján0S
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639.

ARANY_ToMPA MIHÁLYNAK

Nagy Körös, június 23. 1854.

Így, így szeretlek én, édes Miskám; az az nem is így;
hagyjuk a recıiminatiokat, a mea culpákat, s valljuk meg, hogy
bolondság volt az egész. Arról biztosítlak, hogy a mily nehezen
szoktam szert tenni „igaz” barátra, ép oly nehezen bocsátom
ki körmeim közül: tehát efféle csekélység köztünk szakadást
soha sem tehet.

Abban tökéletes igazad van, hogy a hütlen papír nem egy-
szer fekete színben mutatja a legpirosabb gondolatot. Aztán
meg, ha az ember barátjával együtt van, s látja, hogy az komor,
levert stb. megkiméli időtlen élczeitől: de a levél oly pillanatban
kaphatja, midőn legkevésbbé sincs hangolva a tréfa elfogadásá-
ra; s ilyenkor fáj a csiklandás. Mindazáltal én ezentúl sem fogok
neked bőjti predikácziókat írni, mert a correspondentia nekem
élvezet, felüdülés, felderülés. Ezt én sokszor (bocsáss meg önzé-
semnek) nem kevésbbé teszem magamért, mint érted. Azt vélem,
hogy egy órán kicsevegtem veled magamat, s ez úgy megenyhít.

Egyébiránt én most már sokkal vidorabb vagyok. Fülzú-
gásom ugyan még eléjő néha, tán sohasem is hagy el végkép: de
már nem csinálok belőle rémképeket, _ mert eddig is ez volt a
főbaj. Hogy afféle nyavalya volna mint te gyanítád, s már ma-
gam is hinni kezdtem, azt sem memém állítani: semmi alhasi
bajokkal nincs kapcsolatban, pedig már szinte egy éve az első
rohamnak. Vérbaj mindenesetre, néha, mikor rosszúl fekszem,
igen nyugtalan álmaim vannak, milyekkel ez ideig ritkán ve-
sződtem; de ez nagy ritkán történik, s a baj egyáltalában tür-
hetö. Kivált ha foglalkozásban, mérsékelt munkában szórako-
zást keresek: akkor igen jól érzem magamat. Reményem van
a nyári szünet alatt valami nagyobbat állíthatni elő ; mert nem
szeretném, hogy már bevégeztem légyen irodalmi pályámat.
Mindazáltal egy csöppet sem erőtetem a dolgot, mely erőtetve
ugy sem megy.

Iskoláink július fogytáig bevégeztetnek, tehát augusztus
és szeptember a szünidő. Már ha családostól nem lehet, magam is
çsak elrándulok hozzád; arról azonban nem állok jót, hogy az
ıtt lakó bikficzek közül valamelyik hozzám nem csatlakozik.
De az nem baj, olyan embert nem viszek, a kit te szivesen nem
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látnál, aztán meg nyügőzve (genirozva) lennél miatta. Legfõ-
lebb Szilágyit; kinek sohasem jutott volna eszébe, a Nők Köny;
vét Mentovichtól elzsarolni s neked megküldeni, ha én folyvaat
nem zaklatom, s impertinentiáját szemére nem hányom. Ez a
Sándor jó bolond fiú ; te tán nem ismered annyira, hétköznapi
pongyolájában, mint én: e szeretetre méltó pongyola a köny.
nyelműség, minden hibái s erényei kútfeje. Jó, mert nem tud
rossz lenni, s rossz, mert nem képes jó lenni: ebből áll jellem
vegyülete.

Mentovich épen ma kapta az örömhírt, hogy a Szárazlom.
bok, melyeket a pesti politia Bécsbe küldött néhány gyanúsnak
hitt versért, csakugyan kiszabadırltak. Nagyon meg volt ijedve,
mert a nyomdaköltség a nyakán volt, és többnyire csak aláírói
valának. Egyébiránt én olvastam a kéziratot: abban kormány-
ellenes mi sincs, hanemha ily általános kifejezések: ,,hazaszere-
tet“ stb. Szász egyszer írt, mióta Kézdi-Vásárhelyen lakik, akkor
sem nekem, hanem Mentovichnak; ő, úgy látszik, meg van
elégedve állapotával, a mennyiben oly csapások után, minőket
ő szenvede közelebb, a ,,megelégedés" szót használhatni. Rév-
partra jutott ez egyszer; rokoni közt, édes anyja oldalán fog
élni, s erre neki nagy szüksége van. Jánosi Kecskeméten profes-
sor egy év óta, de megy Pestre közelebb, chemiai laboratórium-
ba, hol a vidéki patikások számára gálicz és kékkövet stb. fog-
nak nagyban előállítani, hol ő felügyelő hivatalnok lesz, mire
nagy szenvedélye van. Professoraink Szász és Jánosin kívül, a
régiek; amannak helyét Theodorovics (az irodalomban: Tomori)
Anasztáz, becsületes görög fiu „unser Muszka,” ezét Lengyel
Dániel, orvos doktor, s a cs. kir. természettani társulat szép kis
feleségü tagja pótolja. No meg, tudod, kettővel szaporodtıınk
vol_t: Szilágyi és Losonczival, kiket midőn ide csábítottunk, azt
mondták a kecskemétiek: „Szegény tatár!"

Engem pedig ezek a Néplap, Népkönyv, Gyenneklap.
Naptár, Divatlap stb. szerkesztők, majd megölnek a honorá-
rium igéretével; de bölcsen átláttam, hogy ha én időmet s erő-
met ő kigyehnökre fogom fecsérleni; akkor soha sem fogok vala-
mi nagyobbat producálni. Azért ezentúl még csinjábban kap-
nak tőlem, mint eddig. Szerelmes nem vagyok, hogy mindennap
egy Hozzá czímü verset vágjak: a tárgyias költeményhez
tárgy kell, és a mi több, hevülés a tárgy iránt, az pedig nem _]0
minden füttyentésre. Verseid bírálatát, vagy „ismertetését” 1§.
csak az első impetusban tudtam volna megírni, most már némi-
leg idő után van. Rendkívül bosszantott engem az, hogy 1}ã_1l-1-Uk
a bírálat minden egyéb, csak nem bírálat-, az az olyan, mıből 61
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so ífõ vagy tanulhatna, vagy büszkeséget, a jövőre kitártást, ked-
vet stb. meríthetne. Czigányos magasztalás, vagy otromba szida-
lom az egész, tertium non datur. De mégis: előre kiteszik a rőföt
egy tudós aestheticai értekezésben ; aztán hozzá szabják a költe-
ményt, s ha nem találják összeillőnek, kész a mocsok; ha pászolni

95 .vélik, akkor minden egyéb hiány daczára, emelik az égbe. Ez
aztán nem kevésbbé kínos a magasztaltnak, mint a legyalázott-
nak. Kivált irányodban láttam folytonos méltatlanságot, hogy
a magyar nem tudja megbecsülni a mije van, s oly külföldi

_ mintákat állít fel magának, a minőkkel ott is csak századok
Ő" dicsekedhetnek. Nézzük el bármelyik _ német, angol, fran-

I czia _ irodalmat: leszámítva egy-két világhírű celebritást:
avagy nem mérkőzhetünk-e mi a többivel? Mivel nagyobb egy
Geibel, Beck, L. Cavanagh stb. stb. mint Tompa? sőt mivel
több, mint Szász K. és Iduna! Magamat szándékosan hagytam

95 _ki a hasonlításból, nem mintha föntebb érezném, de mert isko-
lám azokétól lényegesen elüt. E méltánytalanság miatti boszan-
kodásomban annyira hevültem, hogy abba akartam kezdeni, a
mi nem kenyerem, s meglehet, nem is tudtam volna magamat
oly tudákosan kifejezni mint Greguss: birálatot akartam adni

1°° verseidről ,,sine ira et studio", meg is róni egy keveset, kiemelni
sokat ; de bár az előrajzot megkészítettem főben, a birálatot nem
írtam meg. Névaláírással kellett volna adnom t. i. vagy névte-
lenül: emígy el fogott veszni a bírálatok özönében, úgy a paj tás-

. -kodás vádját lobbanthaták szemére. Megelégszem tehát a gyö-
1°5 nyörrel, melyet a gyüjtemény olvasása közben _ csaknem foly-

11.0

1.18

1.20

tonosan _ éreztem ; s azt kell mondanom, hogy csakugyan igaza
volt Berecznek, midőn írta: „Tompa emelkedik” mert az első
kötetben megjelent verseid, bármily szépek is helyenként, ez
utóbbival nem állják ki a versenyt. És ennek örülj Miska! bár
rólam is azt mondhatná valaki! különösen tárgyiasságod, s
tehetséged ,,müegészet alkotní," _ nem szórni képeket pazarúl,
hanem oda tenni az erőt a hova kell; szóval az egészet és nem
a részeket ajándékozni meg főbb figyelemmel: ez a mit én mü-
vészi haladásnak mondok. Virágregéid-et _ talán a genre miatt
_ kevésbbé szeretem, bár abban is van egynéhány, a mit telje-
Sen birok élvezni.

Hanem ily pedántságokkal kifogyék a papírból: azért hát
röviden tudatom veled, hogy jól vagyunk; köszöntünk és csóko-
lunk mindnyájan mindnyájatokat . . . Ölel érczhü barátod

Arany János.
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640.
GYULArPÁL_ARANvNAK

[I854- ıúmus 23. kb.]
Kedves barátom!
Ide zárva küldöm a nyugtatványt. Goldner tiszteltet alak-

san s arra kér, hogy ne haragudjál s máskor is legyen szerenesëjg
Különben beteg s csak harmadszori látogatásra eresztettek be
hozzá, miután megtudták, hogy pénzt hozok.

A 20 p. fr[.]t azért nem küldhettem még le, mert tisztelet-
dij amat nem kaptam kezemhez. Remélem, hogy nem sokáig
váratlak.

Nagyon kér Csengeri, hogy irj a harmadik füzetre. Ö
minden füzetben szeretne tőled adni s annyit fizetne érte, meny-
nyit kívánsz.

Mit csináljak a Julcsa és Laczi késeivel? Intézz ide valami
alkalmatosság félét.

Lévai köszönt. Az ég áldjon !
Gy

6410

GYULAIPÁL-ARANYNAK
Pest jun. 28. 854.

Kedves barátom!
Ujra rád rontok még pedig versért. Csengery igen kéret

általam, hogy küldenél egy hét alatt akármely rosz verset. A
második füzet egyszerre fog megjelenni a harmadikkal s har-
madikban minden esetre közölni akar tőled. Tehát ne feledkezzél
meg rólunk. Minden esetre tudósits: fogsz-e a harmadik füzetre
küldeni vagy nem; mert akkor kéntelenek leszünk más felé for-
dulni, ha ugyan volna hová.

Azon bizonyos összeg pénzt csak a második füzet kinyo-
matása után küldhetem kezedhez. A pontosság nem rajtam mult.
Hát azokkal a késekkel már mit csináljak? Tudom, hogy eddig
haragusznak ream az apróságok, hát még ha Kovács bácsi is
megtudja!

Közelebbről sok mindenféle irodalmi dolgokról akarok
neked irni. Most legnagyobb ujság az irói segélypénztár ügye.
melyet Török ugyan compromittált kissé, de azért a legszebb
jövőnek néz eléje. Károlyi Ist. 10.000 pf. alapitvánnyal kezdi
meg, s az egész magyar aristocratia élénk részvétet mutat iránta.
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Eötvös a „Néj: kön.yv"-ben közlött versedtől egészen el
zo volt ragadtatva. Nagy szeretettel csüng az egész vállalaton s a

hannadik füzetre egy kis novellát irt. Csengery azért is szeretne
töled költeményt adni. Ne rontsd el kedvöket.

Utoljára is csak oda térek, honnan kiindultam: Küldj egy
hét alatt akármely rosz verset!

zs Gylılai

64-2.

ARANY-GYULAIPÁLNAK
[Nagykőrös, 1854. június 28. után]

Pali !
Küldök egy históriát a „Nép Könyvébe" - haugyan meg-

üti a mértéket, de félek tőle hogy meglátszik rajta a kedvetlen
dolgozás. - Nem igen dolgozom, elhagyták az istenek, kedé-

5 lyem rosz. Miért nem jösz ki néhány napra hozzám?
barátod

Arany János
64-3.

TOMRAMIHÁLY-ARANYNAK
[I-Ianva, 1854. június 30.]

Édes Jánoskám !
Röviden de annál gyorsabban válaszolok leveledre. Én

sem szólok többet arról a dologról; hála istennek hogy ismét a
vágásban vagyunk.

"' Tehát már bizonyos jöveteled ! én már annak tartom. Igen,
igen ohajtottam volna ugyan hogy magad jöj, még is ha teljes-
séggel nem szabadulhatsz: társadat is szivesen látom. Ugy hi-
szem értesz. Én Szilágyit, vagy mást azok közűl kik te veled
jöhetnek, örömmel fogadom de ezen te jöttödhöz nekem ollyan

10 furcsa gondolatim szövödtek, ez a szó kettecskén ollyan szépen
megmagyarázva lett volna. És csupán az elsöbb órák és napo-
kat sajnálom ha más is jön; mihelyt mi együtt nehány napot
töltöttünk: szinte szükség van hogy legyen valaki, de az első ta-
lálkozást és perczeket ohajtottam volna veled, kizárólag veled

15 tölteni. Mondom igen szeretném ha Szilágyi egy hét mulva jönne
utánad. De ebből én nem csinálok semmi scrupulust; te` se csi-

.ná;1j; és ne próbálj legkisebb gyanuval sem szabadulni társad-
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tól, csak ha ugy szépen, magától jönne. Mondám: hogy késöbb,
kirándıılasaink - vagy vig óráinkban kell társ, és akkor áldás
lesz Szilágyi ; de gondoskodtam én már szinte: Szemere Miklós
is itt lesz utánad. Jó ember, jó barátom és szeretem öt; te szinte
ugy fogod szeretni mint én; igen ohajt veled találkozni. Talán
jobb napom lesz mint mikor ő és Petőfi egymással találkoztak
nálam. Mig utnak indulnál, még egyszer irsz nekem, megmon.
dod a napot mellyen indulsz, természetesen gözösön Tisza-
Kesziig ; onnen szekeren Miskolczig. Én szinte azon nap mellyen
te, megindulok hazulról és bevárlak Miskolczon. Ennek két
haszna lesz: első: hogy hamarabb meglátjuk egymást; második;
hogy fel leszesz mentve azon kellemetlenség - s költségtől,
mellyel idáig kellene bajlódnod. Én aztán a magam lovain haza
hozlak. Megkérdezed Miskolczon: hol lakik itt Kun Ábrahám
professor? a ref. lyceum mellett. Ott fogsz találni. Jőj oda
pogyászostól; no hát jó lesz-e így? én azt hiszem: jó!

Leveled többi részére ki sem terjeszkedem most; verseim
és a critica felől, melly a pesti uraktól származik: nincs mit
mondanom. Ne gondold pedig hogy a szerinted is „folytonos
méltatlanság" engem ollyan igen bánt. Majd meglátod. Minden-
hez hozzá szokik az ember. Hozzá a Gregusok és Atádiak mali-
tiajához is. Szerencse kell mindenhez. Nekem egy jó emberem
sincs Pesten. Nem tivornyázhatok velök. Még néha néha sem
jelenhetek meg köztök. Szerencsétlenségl Egymást nyalják
mint a marha, és vakargatják mint a ló. Nincs oka egyiknek
méltányolni, másiknak oka van engem nem méltányolni söt
nyomni. Még a komolyabb Kemény-Csengeri liga is hideg mel-
lőzéssel bánik velem. Vállalatukhoz érdemesnek sem tartanak
felszólitni dolgozó társul. Még a Vasárnapi ujság is nelkülözhet
ugy gondolja. Lelkök rajta; boszant egy kissé, de már nem epésit.
Mondom hogy mindenhez szokni kell, és hozzá lehet szokni.
Azért én igazán nem bánom, ha meg nem birálsz is. Es igazad
van, mit arra nézve irsz: hogy neved alatt vagy nem birálnál.
Legjobban örülök hogy semmi bajod, hogy vidamább vagy.
Tartson meg Isten ebben.

Üdvözlünk, csókolunk. Isten veletek!
Junius utolsój án

845. igaz barátod
Miska

[cımzesz]
Pest [felé]

Arany Jánosnak.
Nagy-Körösön-

2



644-.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt, Jul. 2-ka 1854.
Édes Aranybácsi!
Kiálts restség, ordits lelkiismeret, mert eljött a levélírás

rettenetes napja! elmondhatná rólam az Ézsaiás próféta mikor
még senki nem élt a föld.re.[ !] De azzal még is vígasztalom maga-
mat, hogy e levélből három is kitelhetnék, annálfogva van kár-
pótlás a ki nem szolgáltatott robotokért. Ne hidje egyébbiránt
hogy én a verselést robotnak tartom, sőt ellenkezőleg folyvást
fő-ambitióm, minek tettleges jeléül, verseimet, 90-et kiadni el-
kezdtem. Megjelennek pedig két példányban, a geszti Rektor
betűivel, egész vászonban. Természetesen egyik példány Kőrös-
nek van szánva, s épen azért írok e papíron, hogy azt, mint
verseim leendő alapját bemutassam. Szebb volna jegy nélkül,
de . . . honi soit qui mal y pense!

Időm a verselésre túlsok is van. Megrögzött köhögésem,
melyet Kőrösön is hallattam, savanyúvíz curára szorltott, az
pedig hat héti vacatióra, minél fogva ez idén sem Prűfung sem
utazás. Ha hecticába találok esni, bizton számolhat egy gyö-
nyörű hattyúdalra. Egyik versemet külön darabban küldöm,
mert duplex libelli dos est s nem lehet tudni, a festöncöt bá-
mulja-e inkább az ember, vagy a költért? -

Áldja meg az isten !
szerető tanítványa

Tisza Domokos.

Vespertinel

” I-,Ia meleg nyárban S éltem reményén
Uszva fényárban A csillagok fényén
A nap leszáll, Búsan kesergek.
Ránk jön az estve Hull le a harmat,
S biborrá festve 40 Az én könnyem hull
Az égalj áll ; Cseppjétől annak
A tájék renddel A mező vídul.
Bételik csenddel De a hő könny-ár
- S a lomb alól Sorvasztja képem
A fülmile szól: 45 Ki nem zöldűl már,
- Járom a berket Ifju reményem!

1 AJ. kritikáját e versről ld. 455. 1.
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Hála óda*
(Befejezésül letisztázott verseimhez.)

Nem irigylek immár senkit! A nagy isten
'50 Megadá a sorsot melynek párja nincsen.

Mert bár porlékonnyá alkotta testemet
Az örök hajnalban füröszté lelkemet,

Hogy - míg a több ember rideg borzadással
_ Mégyen a halálnak, és a szent vallással
55 Sem tud elég hitet, bizalmat szerezni,

- S kétkedik, siron túl élni fog vagy veszni? -

Én aggódás nélkül, élvezvén csak a mát
Már halhatlanságnak érezzem[ !] malasztját.
Hog még földön élve, halhatatlan legyek ;

°° - Ăldassék szent neve, költőnek teremtett !

És a költő előtt még csak az is, a ki
Véres harcmezőn a hírt nevet kergeti
Óh nıily törpévé lesz ! Ez új Herostrates
Győzelmi ünnepe népek torává lesz

°5 Némaság hirdeti a hol keze elj árt
Ezrek holttestéből épít emlékoltárt,
Igy nyér hírt. De híre gyarló, hamar elvész
Ha csak fel nem fogja egy lantot Verő kéz.

70 Mire az utókor egészen útat veszt,
S Homér verse mellett feledi Achillest,
De oly hőst még soha nem teremtett isten
A ki egy költőnek hirében segitsen,

Költönek teremtett, nevét buzgón áldom
Nem »irigylek immár senkit e világon !

[Címzés :]
Tekintetes Arany jános úrnak
a m. irodalom tanárának __
Orosházán át N. KŐf0-9

* AJ. kritikáját e versről ld. 455. l.
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645.

ARANY--TISZA. DÍOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös, jul. 8. 1854.

Kedves Domokos !
Mikes Kelemennek Rodostóbul a nénjéhez küldött levelei

rendesen e mondattal végződnek: ,,vigyázzon kegyelmed az
egészségére !" Ezt nem azért hozom fel, mintha Domokosnak
hasonló tanácsot akarnék adni, bár, hiszem, hogy ráférne: ha-
nem azért, mert az én leveleim kezdete szintolly stereotyp szo-
kott lenni, midőn a válasz elkésését (sésésé) mentegetem. Most
tehát kereken kimondom, hogy nem is akartam írni első levelére,
azt hivén, hogy pár nap mulva másikat veszek, de abban jófor-
mán csalatkoztam, Most itt van a második levél is: ergo válaszo-
lok.

Julcsa és Laci köszönik a késeket, már megkapták s igen
örültek neki. Domokos pedig itt felejtett valamit: nem írom
meg, hogy mit, találja ki és jőjön érte. Úgy hiszem, hogyha, mit
igen sajnálok, az érettséginek és utazásnak el kell is maradni:
őszig egyszer még lesz szerencsém. Egyébiránt a hattyudal félé-
ket ne emlegesse, a képzelődés roszabb, mint maga a kór, ezt
magamon tapasztaltam.

Verseit a mi [ !] nézi: az Önérzet,1 jó vers. Igazán őnérzetf-
„lángérzetre jutna" ezt a rí.mért nem tenném, inkább gyúlna,
mert amaz szokatlan. - Csak ennyit gáncsolok benne, ez sem
lényeges: a lényeg, az emelkedett, tüzes, fennkölt, dagály nélkül.
Tegye legszebb verseihez.

A tót2 nem sokkal jobb, mint rajza. Carricatura mindenik.
Értelmi vagy erkölcsi tévedésf lehet nevetségessé tenni: nem-
zetiséget, mint illyet, nem. Itt tudom, a Vörösmarty tót diákjára
gondol, de az a szegény diákot nem mint tótot gúnyolja ki, ha-
nem, mint embert állítja elé humorosan. Verse nem egészen ment
a gyermekes csúfolódástól, idegen nemzet irányában. Ez a hibá-
ja. Különben, mint genre, megjárná.

A vesýertz`ne,“ formai kisérlet, középszerű.
A hála-oáa[!]4 ismeretes eszmékkel semmi ujat nem ád,

formában is hanyagabb, - nagyon távol áll az önérzettől.
_ Megjelenendő verseinek egy példányát örömest fogom ven-

m és emlékül megtartani. Papírja fölséges, nagyobb része meg

1" Ld. e kötetben 435-437., 453-454. 1.
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is érdemli. Hanem a hattyu-dalt meg ne írja - azaz írja meg
százszor, és egyszer se higye, a mit ír. Ne legyen igazabb hattyu-
áata, mint átalában a hattyú-éneklés, miről csak költők álmo.
doznak. Álmodozzék hát édes Domokos még soká, de koránt
sem serio, s e reményben fogadja szíves ölelésemet.

barátja Arany.

Hogy mély tiszteletem S szíves üdvözlésemnek az illetőknél le-
gyen tolmácsa: ez érti magát.

646.

LÉVAY JózsEF-ARANYNAK
Miskolcz julius IO. 854.

Kedves barátom !
Beleülvén valahára a rég ohaj tott hosszu heverés karosszé-

kébe: illő dolog, először is hozzád fordulnom s pihent erővel
tátani reád a számat. Sok mindent akarnék egy szuszra elmon-
dani s ez a jele hogy levelem igen rövid lészen. Nem is a multak-
ról irom pedig ezt, hanem irom inkább a jövendőkről. A mi a
multat illeti, tudósításodnak, kivált az önéletrajzot illetőleg
hasznát vettem, a mennyiben én is szép őszinteséggel kitálaltam
nekik az egészet, - a részleteket aztán kifesthetik magok ha
akarják. Az ellened elkövetett gonoszságról azonban, me1y-sze-
rint valami isten nélkül való, neked még bort merészlett kűl-
deni, bizonyomra[ !] mondom egy krükköt[ 1] sem tudok. Nyo-
moztam is az itteni olyas szőrű emberek között, de fájdalom!
Sikertelen. Egyébiránt bolond a ki rá nem vetemedik, hogy ha
módjában van. Valamelyik lapból olvastam, miként nálatok
az ex ámenl julius utolsó napjaiban lesz; no tehát augusztus
hónapban már te is szabadsággal elbocsátott katona vagy s. nya-
kadba vehedd a világot. Kérlek és kényszeritlek a halhatatlan
istenekre, hogy régi igéretedet valahára egyszer már beváltsad
s szentelj oh magyar ! hazádnak - vagy Gömör és Borsod vidé-
kének egynéhány napot. Miskával mi már egészen kirajzoltuk
a tervet, hogy meddig megyünk elődbe hintókkal és lovas legé-
nyekkel, hol és hány ágyu durrogjon, hány ökröt vágjunk
etc. Első stáczió Miskolcz lesz. Innen teljes parádéval Hanva
felé vonul a díszmenet s megnézünk a környéken minden szépet
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és nevezetest. Történhető, hogy Szemere Miklós és Gyulai Pali is
lejöıınek vagy feljönnek azon idő táján s együtt szépcsendesen
eszünk iszunk a hazaért, a magunk jóvoltáért. Ha pedig majd
haza felé vissza terőben Miskolczon új státziót tartunk, itt van
már számodra egy üres vasas hordó, tele tőltjü.k tavalyi rosz bor-
;-al s magıınk helyett utítársul küldjük veled Kőrösre. Akkor
aztán az egészet elmondom, kimondom, meg se tagaditom! -
Gyulainak már irtam, hogy végezzen veled a jövetel iránt s ha
lehet egyszerre induljatok. De ő még eddig nem válaszolt. Légy
te szerényebb mint ő s ird meg, hogy körülbelől mi idő tájon
jöhetsz, ne hogy az ember itthonrol elvadııljon valamerre. Csak
3 személyes találkozás reményében nem firkálok ez alkalommal
többet. Mert teljességgel nem akarom hinni, hogy most is más
időkre halasztánád a jövetelt. Azt is gondold meg, hogy nem
mindennapi lelkek várják itt Személyedet. A közelebbi czenzu-
rán egy árva gyamoltalan diákot examináltam az irod. törté-
netből, az utóbbi két évtized irodalmi mozgalmairól?. oda lett,
elsáppadt. No barátom, legalább egy pár irót emlitsen!
Csak bámul ! Egyszer [re] könybe lábadt szemmel kivallj a a nya-
valyás confusus ember, hogy az utóbbi két évtizedben leghíre-
sebb poéta volt Lévai József ! . . Imé, látod! tehát csak minden
esetre siess. Addig is áldjon meg az isten, nőddel s gyermekiddel
egyetemben.

btod Józsi
[Címzés :]

Arany jános tanár urnak.
Nagy Kőrös

6470

szÁsz KÁROLY-ARANYNAK

K[ézdi] Vásárhely Julius 15 k. [1854.]

Kedves aranyos Jankóm!
Elfelejtkeztem rólad ugy-e bár, s szép szóbeli igéreteim

110g'y minél elöbb meglátogatlak otthonodban, telyesitetlen ma-
radt. Ember tesz fogadást, eb a ki meg állja, azt mondja a ma-
8372-II. De előbb utóbb is csak ennek kellett a dolog végének lenni
11083* ırok, s meg kérdem hogy vagy? hogy vagytok? mit csi-
nálsz? Hidd meg olyan bajosan esik nekem a levél írás, még ha
nektek kell is írnom, mert annyi az irni valóm, hogy a pennának
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még a formájától is iszonyodom már. Kecskeméti életem alatt
nem lévén sem kedvem sem ingerem a dolgozásra, annyira ell
szoktam tőle, hogy bajosan esett csak valamennyire is vissza
szoknom, s bár most sem dolgozom világért is annyit mint Kőrö-
sön, kivált első esztendőben dolgoztam, ezt oly soknak érzi
restségem hogy alig várom hogy épen semmit se kelljen írnom,
s vaspennámat rosda, kalaınárisomat pokháló vonja be. Da
megérem-e ezt valaha? Pénz mindig kell s azt pennával kell
szereznem, most egy nők számára készülő iınakönyven dolgo.
zom már egy honap óta, mely iránt a szerződést Heckenasttal
épen ma irám alá, s melynek september végére készen kell lenni,
Szoros papi hivatalom, csak időmböl veszen el sokat, s különõ-
sen darabokra szaggatja azt, irni valót nem sokat ad, mert min.
den héten egy praedicatiót irni, soknak nem nevezhetem. Ha
halottam van, minthogy itt mindent ki már confirmálódott, azaz
13 éven felül van, praedicatióval szokás temetni, azt soha sem
írom le, legfölebb egy tizsornyi skizzet csinálok. Ez hát nem sok
dolog, de nekem még is oly soknak, oly unalmasnak tetszik,
hogy ki nem mondhatom, s ha iró asztalomtól egy Copperfield
David.hoz vagy valami más regényhez huzódhatom, oly 1-nöd
nélkül jól érzem magam. Aztán most rettenetesen a kuglizásra
adtam magamat, ez Kézdivásárhelyt az egyetlen idő töltés,
olcsó mert egy délután 3-4 krba kerül mit a kugli állitónak ad
az ember, minthogy nem pénzbe játszodjuk. De a mi hivatalomat
legnehezebbé teszi, hogy mindennap reggel s estve egy egy fer-
tály órai dolgom levén, soha egy napra ki nem mozdulhatok.
Néha ki,megyek reggeli templom után egy közeli faluba, hol a
delet eltöltöm s dél után visszajövök. E lekötöttség az oka hogy
még anyámat meg nem látogathattam, ki akkor velem be is jőne,
állandóan itt maradandó; e hó végén tán megkapom segédemet,
de akkor meg a kepézés ideje következik s ha azon magam honn
nem vagyok, megkárositanak, s így anyámhoz:-menetelem hihe-
tőleg augustus végére marad el. Fürdőre is szerettem volna lega-
lább egy hétre kirándulni, mert itt annyi a fürdő mint a polyvâ,
de persze az is merő lehetetlenség volt, s már a fürdő csak lejár
maholnap.

Hát ti a nyarat hol töltitek? Nem mentek e fel Miskához.
kire (mellesleg mondva) most neheztelek, verseiből egy pél(1áI1Yt
hiába várván tőle. Ha fel mentek, vigyetek el engem is, legalább
lélekben; be iıigylem dolgotokat. Erre, a két holnapra olyan SZÍ'
vesen lennék én is professor hogy ha tiz holnapig ny-ult a BY?
kam egy kis vacatiot is élvezzek. De jobb nekem igy ; 1201168
voltam már a professorsággal, nevezetesen a kőrösi s kecâke'
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méti professorsággal, s isten mentsen hogy az urvacsora osztás
pohara helyett még valaha ujra azt a keserű poharat kellessék
kezembe vennem.

Toldi estvéjét látom eladtad, jól tetted. Ugy mint az első
részt? Hát a közepe készül-e? Félek hogy egy időre felhagytál
vele, legalább az Estve megjelenéséből azt következtetem. De
már ezt roszul tetted édes Jánosom, nagyon roszul. Vagy Etelén
dolgozól? Vagy semmin sem? Azon leginkább busulnék.

Ugy elmaradtam a világtól; ujságokat kapok ugyan, de a
politicaikat épen nem, a szépirodalmiakat is csak restelkedve
olvasom; de ez a rendre való elfásulás s begyepesedés jó nekem;
olyan szépen vénülök (kopaszodom is hogy gyönyörüség nézni)
ha valaha meglátjuk egymást, rám sem ismertek. Már pedig
meg látjuk valaha - mikor azt nem tudom, hogy hamar lenne:
remélni sem merem.-

Mentovicsnak mondd meg, kérem őt is, Vajda bácsit is
hogy végleges tudositásokat a forditmányok előfizetői iránt
tegyék meg, hogy rendelkezhessem - azt hiszem én is azt mond-
hatom mint Csokonay, hogy „nem levén elegendő praenume-
ransom, dugába dőlt a farsangi poéma." Semmi baj; szerettem
volna ugyan abból kapandó pénzel hozni rendbe kissé megron-
gált financiámat, de majd tán máskép is sikerülend.

Szilágyi Sándornak megprobálom ha még ma irnom le-
hetne; neki adósa vagyok levelére a válasszal, de nem tudom
hány zsákkal telik, holnap pedig falura visznek temetési oratió-
ra ; s ma e levelet szeretném mindenesetre postára tenni. Azért
ha neki nem irhatok elégedjék meg a jó szándékkal s azon biz-
tatással hogy már most igazán ő van primo loco candidálva.

Te pedig édes Jankóm irj nekem vagy egyszer. Irj sokat
kedves feleségedről, Julcsikáról, Laciról s még a kicsi macskád-
ról is. Irj dolgaidról, roszkedvedről, főfájásodról és bajuszodról.
Irj arról az anonym érkezett borról mely kétség kivül már rég
elfogyott, irj Toldiról és mindenről. Köszöntsd mind azokat, kik
ezt tőlem jó neven veszik. köztök Károlyit, Fodorékat, Gubodi
Sándort. Öleld feleségedet s gyermekeidet, végre pedig szeresd
ölelő barátod

Károlyt
[Címzés z]

Arany Jánosnak.
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648.

ERCSEY SÁNDOR-ARANYNAK

NSzalonta, julius 16. 1854,
Kedves bátyám !
Midőn a folyó évi junius zıén kelt levelét, ugyanazon hõ-

nap vége felé megkaptam, már irni akarám volt hogy „Quous-
que tandem abutere” etc? - Azonban a levél még jókor jött,
mert még épen nem szakadtak volt el türelmem vastag kötelei.

Azóta pedig folytonosan azonos töröm fejemet, hogy --
miután a válaszolásra nézve - rajtam a sor: miképen irjak egy
jó hosszu levelet. És csakugyan annyi mindenféle fordult meg
agyamban, mit szándékozám megírni . . . . Most azonban ezen
sok mindenfélék közül, mintha órám kerekei megállottak volna,
semmi sem jut eszembe; s ezért vagyok kénytelen illyen nagy
praefatiot csinálni.

Mikor az ember és az ujságiró nem tud egyebeket beszélni,
rendesen az időt szokta kritizálni. Én is, tehát azon kezdem,
mikép a most szerdán este felé olly borzasztó zivatar volt Sza-
lontán és környékén, hogy illyet csak zo. esztendőben lehet
egyszer látni. Először is azon kezdette, hogy a menykő úgy po-
tyogott mint az alma a fáról; s miután egy nehány kerestyén
atyánkfiát a vidéken és azok között szalontai Arany Ferencet
(:kit én nem ismertem:) agyonütött, jött olly iszonyú szél és
förgeteg, mikép azt hittük hogy itt az utolsó itélet. A fákat az
udvaron és házi kertekben is összetörte, s a házak fedeleit meg-
bontotta. Illy előzmények után tökéletesen hittem, hogy a fás-
kertben 3 fa sem maradt épségben, annyival inkább mert ott van
egy nehány szép fa, melly középen van kettő hasadva, s mellyek
csak guzzsal és kötéllel vannak összekötözve. Azonban, szeren-
csére, nem történt egyéb, mint hogy az almának, melly vagy
3-4. fán meglehetősen volt, nagy részét leverte, a barack közül
pedig, a mi szintén türhetö mennyiségben volt, alig hagyott
nehány szemet. Annak utána pedig az eső 40. nap és 40. éjjel
vagyis a szó teljes értelmében 24. óráig folyvást esett. Minek
aztán természetes következése: hogy a Kölesér megáradt, a sza-
lontai határnak egy részét és a szigetet elöntötte ; s ez által sok
szalontai embernek, az igen silány termés miatt különben is nem
nagyon vérmes reményét tönkre tette. _

A mi egyébiránt a házat, fáskertet és más bonumait illeti
bátyámnak, azok meglehetős állapotban vannak. Az udvarnalš
az utca felőli felkeritése iránt még eddig nem alkudoztam senki-
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-vel; hanem mindenesetre beszélni fogok valamellyik faragó em-
berrel, hogy ha jó móddal meglehetne csináltatni. A kútnak sincs
sem ágasa, sem kávája, tehát az alkuba ezt is be lehetne fog-
lalni.

Irja bátyám, hogy szeretne egy nehány köblös földet venni.
Megvallom ezen ohajtás bennem is gyakran föléledt már, mert
nekem is volna egy nehány forintom, s szinte szeretném valami
biztos helyre tenni. A föld ára Szalontán, a mostani időhöz ké-
pest maig sem hágott fentebb, mint a mennyire az, a forradalom
megszünte után mindjárt, fölemelkedett t.i. Ioo-120. vfnt egy
jó köblös föld. Csakhogy mint mindig, ugy most is az a legna-
gyobb baj, hogy nem lehet nagyobb vagyis táblásabb földet
kapni. Nem mondom hogy úgy csipp-csupp módjára 5 -6 vékást
néha nem kapna az ember; de azt nagyon jól tudja bátyám is,
hogy az illyes földekben, melly egy stationyira van egyik a
másiktól, nem sok haszon van. Ahhoz pedig jelen körülmények
között, nemcsak kilátás, hanem reménység sincs, hogy a tago-
sitás egyhamar megtörténjék. Jobb volna azon szalontai föld
helyett, valahol a szomszéd faluban K. Gyánban vagy Bajjon
venni egy kisdarabocska földet egy tagban. S ennek mostaná-
ban utána is nézek, s ha kapnék valami jóféle földet 70-80.
köblöst, ezt igen jó lenne motyiban megvennünk; utánjárásom
eredményéről mindenesetre minélelőbb tudósitandom bátyá-
mat. Addiglan nagyon jó lesz, ha pénzét valami biztos helyre
kiadja, olly módon: hogy ezt pár hónap alatt, ha a szükség ki-
vánja, be lehessen venni. Ha egyébiránt bátyám, a szalontai
földhöz nagyon ragaszkodik és kizárólag csak is ehhez ragasz-
kodik, tudassa velem, s gondom lesz reá hogy nehány köblöst
vehessünk.

Becses személyemre vonatkozólag, a többek között megem-
litem: hogy én az ügyvédi vizsgálaton, még junius első napjaiban
keresztiitestem. De hogy millyen eredménnyel, az még a titkok-
hoz tartozik, mert Debrecenben az eredményt meg nem mon-
dották. Nagyon véletlenül esett berendeltetésem; az ügyvédi
vizsgálatok megkezdésekor én a legelsők között voltam, annál
fogva nem készülhettem annyira, mint talán különben készül-
hettem volna, sőt a szó teljes értelmében nem is készültem, mert
arra időm sem lehete. A censura meglehetős szigorral ment, s
az illető censor urak irásból kérdeztek bennünket; persze úgy
nagyon könnyü censeálni. Különben mi ügyvédekül, folytonos
Zaklatás tárgyai vagyunk. [!]

Halandó részeimet illetőleg pedig, már egy pár hónap óta
Csehül vagyok egésség dolgában. Fekvő beteg ugyan csak egy

461



B5

90

95

100

105

110

115

120

46

napig voltam; de régi egésségem nem bir visszajőni. Szeretnék
egy pár hétre a tenkei fördőbe menni, de erre nem igen érkezem_

Azt szinte fölösleges emlitenem, hogy mi az öregekkel még
most is egy fedél alatt lakunk; melly is rám nézve ( :mindamel-
lett hogy mégeddig semmi bajunk sem volt egymással:) egy-
részről nagy incommoditas, más részről financialis tekintetben
is rövidségemre szólgáló dolog. Ez utóbbival ugyan nem sokat
gondolnék; - nagyobb teher rám nézve az első. Ezen és több
más okokból már régen készülünk - nem is annyira én mint
Lina - e patriarchalis élettől megválni; de az a veszedelmes
baj, hogy az ember, ezen az átkozott Szalontán, kivált illy sok
hivatalnok mellett, -- becsületes quartélyt egyátaljában nem
kap. Elvagyunk azonban határozva: hogy az ősszel mindenesetre
itt hagyjuk az öregeket.

Ad vocem öregek. Biz ők olly hosszú és jó hivataloskodás
mellett, mint a minőben voltak, roszul de nagyon roszul gon-
doskodtak mag1ıkról. Azt mindig tudtam hogy szegény vagyis
nem gazdag emberek, de hogy épen olly rosz anyagi helyzetben
legyenek mint a minőben vamıak, azt nem gondoltam. Hát ha
még ehhez hozzá tudja az ember azon élhetetlenséget s több
más egyebeket, miket naponként megütközéssel és botránko-
zással tapasztalok, kénytelen elismerni azon mondat igazságát,
hogy „nem mind arany, a mi fénylik".

Jani a mult hetek valamellyikén volt nálunk, még pedig,
szokása szerint ollyan formán: hogy este későn eljött, és másnap
korán reggel elment. Neki nincs kutya baja is.

Majd el is felejtém. - A Bondár István contractusát meg-
kaptam; mégeddig ugyan nem beszéltem vele; hanem minél-
előbb tudtára fogom adni, hogy Sz. Mihály napra készen tartsa
a pénzt: ,

Az elmondottak azonban mind csak mehetnek, de a sertés-
ség hogy mi olly sok időkön keresztül nem látjuk egymást; és a
mi több, még jó formán nem is igen közlekedhetünk, ha csak
postai uton nem. - Lina az őszön vagyis inkább télen elkészített
egy kis bodony zsírt, azon jó reménységben, hogy majd valamı
jó féle disznó kupecektől, Juli számára, elküldi; de a mult télen
Szalontán megfordult kııpecek között n. kőrösi - vagy ceglédire
soha nem találtam. - A minap, épen majus utolsó nap]31-
ban Bartos Pestre menvén, bizonyosan elmentem volna vele
azért hogy N. Kőrösre menjek és bátyámékat meglátogassam.
de épen akkor kellett mennem arra az átkozott ügyvédi viZS8á'
latra; igy az is szerencsésen' elmaradt. Azon föltettrjó szándëj
kunktól pedig, melly szerint e nyár folytában Kőrösre 'mellfll
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familiástól együtt szándékozánk, közbe jött beteges állapotom
visszatartóztatott. Azért nagy bölcseséget cselekednének bátyá-
mék ha Szalontára rándulnának, legalább itthon széljel nézné-
nek; nem baj az hogy sokan vagyunk, azért épen olly szivesen
látnók,'mint láttuk eddig, és azért el is féménk egy kis szorulással.

Mezey ezt mondja: hogy a ,,Sz. László” zik köteteit küldje
fel bátyám Szőnyihez, s onnan majd Tisza Kálmán le fogja
hozni. Erről hát, ha lehet és ha alkalom lesz ne felejtkezzék el
bátyám. Jobb lenne ha magok hoznák el.

Végezetre, ujságokul irhatom:
a) Rozvány Bandi megházasodott és feleségét haza is

hozta (:ez már azonban újság, mit, gondolom irtam is már:)
b) Szalontán színészek vannak; ma játszanak először. Az

a Demjény társasága van itt, melly, ha jól emlékezem, a 16-ik
század közepén már egyszer volt Szalontán.

Más nevezetesebb ujság nincs.
Mi pedig csak megvagyunk. A kis Vilmánk már nagy

gyermek; e hónap végén 9. hónapot tölt be. Egészséges mint a
makk; de anyja nagyon érzi az ő egésségét, mert már úgy el-
szopta őt, hogy ollyan mint egy ámyék. Azért el is van hatá-
rozva, hogy mostanában elválasztjuk.

A házbérnek 3ik angariáját, az abban lakó pénztámok 20.
pfntban megfizetvén, abból 5. pengőfntot visszatartóztatok. -
Két pengőt azon Arany György részére, ki valami adót illeték-
telenül fizetett ki bátyám helyett; 3. pengőt pedig a lakatosnak
fizettem volt, az uj onnan vett vas kemence kürtője és belső ajtója
megcsinálásaért. Az ezen felill maradt I5. pfntot ezennel küldöm. -

Egyébiránt csókoljuk bátyámékat és vagyunk s illetőleg
vagyok

Szerető öccse
Sándor

U.i. Fentebb valahol disznót és disznózsirt emlegettem; s talán
ezért, a levelet, be is disznóztam, becsülettel.

649.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt. Jul 17-én 1854.
Édes Arany bácsi!
Igen sajnálom hogy a hattyúdaltól enyire is megijedt, de

azt még irni sincs eszemben, nem hogy okát hinném. Hogy nem
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képzelödöm mutatja maga e tréfa. Közös megnyugtatásunki-a
5 egyébiránt mondhatom, hogy lényegesen jobban, s az egészség-

hez igen közel vagyok. -
Ide s tova megint közel suhanok el Pestre menve Ang_

legelején, Kőröshöz de miután alkalmasint egyedűl édes anyám.
mal fogok felútazni, nehezen látandjuk egymást. - Pedig mily

1° jó alkalom volna azon otthagyott holmit, melynek milétét nem
tudom kitalálni, - elhozni. Én ugyanis csak nehány köny.
vekre emlékszem; azokat pedig készakarva hagytam ott.

Aldja meg az Isten!
szerető tanítványa

15 'I`isza Domokos.

Emlékszel-e .P1

Emlékszel-e? foly tisztán a patak
Körötte százas tölgyek állanak
Egy száraz ágon páros gerle búg

W Zúg fenn a lomb, a viz lenn futva zúg.
Arany hálóként, vagy mint tört vízár
Terűl a lombra déli napsugár.
A hab fölé emlények hajlanak . . .
- Emlékszel-e? Először láttalak!

25 Emlékszel-e? tündöklik a terem
Fala arannyal általszőtt selyem.
Fennről vakitón süt le száz csilár
Alant tolong a tarka ember-ár.
Muzsika szól . . . . s é hangra mindenek

3° Ekes ruhában táncot lejtenek.
- - - Hervadt emlények porba hullanak -
Emlékszel-e? - Másodszor láttalak!

Ha emlékszel, nézd e csendes falut,
A házat melyhez kerten át az út.

35 A sugár tornyot. Bádog élin még
A lenyugvó nap búcsu csókja ég.
Csend lesz. A csillag és a hold kigyúl . . .
Illat jön az ákász [!] virágirul. -
- Ha emlékszel adj egy csókot nekem

'=° Szép volt a mult, - de még szebb a jelen I

1 AJ. 'kritikája e versről nincs a levelekben.
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Hozzáz

Mikor piros két orcádra tekintettem
Hogy a rózsát ne szeressem, nem tehettem.
Mikor láttam szemed színe nefelejtsé
Azt hivém hogy szeretni fogsz mindörökké.
Már sem szeretsz, már is elhagysz, állhatatlanl
Bús szívemet kinra hagyod irgalmatlanl
- Hej nem láttam, pedig sokszor megnéztelek
Hogy mint a hab, játszik inog a kebeled! l

650.

KoVÁcs JÁNOS-ARANYNAK
N. Várad Aug. r. 854.

Édes Barátom!
Én Május közepe óta azt mivelem, mit az „Orbán lelke

pokolban", mindíg kószálok; hólnap ismét egy kis egészségi
körútról térek meg Gesztre, melly útat a Domokos köhögése
végett kellett a Körös völgyén, Belényes és Tenke vidékén meg-
kisértenünk, - már ma II-k napja, hogy úton vagyunk, de
a köhögés ma is csak a régi. - Mint hallom f. hó I3-án indu-
lunk fel Pestre a Grófnéval együtt, hogy ott több orvossal meg
vizsgáltassuk a Domokos mejjét, meglehet akkor téged is meg-
látogatunk, ha az orvosok megengedik, és ha te is otthon leszesz.
- Mi már valóban nagyon aggódunk a Domokos mejjbaján,
mert Januaıius közepe óta catharalis baj ennyi ideig nem tart-
hat, de most már Zsugovics sem mer annyira biztatni, mint ez
előtt. Mit fognak mondani a pesti orvosok, azt még nem tudom,
de Zsugovics azzal fenyeget, hogy télre Olaszországba .fognak
küldeni, mit még Domokos sem látszik óhajtani, s még kevésbbé
én, holott ha egészséges vólna Domokos, egyikünknek sem lenne
kellemetlen. - A tanúlással Pünköst óta egészen felhagy-
tunk, annálfogva az érettségi vizsgálat letétele, és a külföldi
'ffšyetemekre való útazás is elhalasztatott jövendöre, s addig a
lýg tanúlással szándékozunk a hézagot kitölteni; de már úgy
latszık ez is elmarad, s még azzal sem gondolunk, csak roszszabb
ne_történjék. Természetesen most a músa is hallgat, mert a
fllll lznaga is megúnta már mind a betegséget, mind a homoeo-
Pflthıát, s különösön szeretne dohányozni és bort inni. -

2 AJ- kritikája e versről nincs -a levelekben.
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Ezekből láthatod, hogy a mi helyzetünk most igen Szo.
morú, s különösön szegény Grófnénk sokat aggódik, s neki is
sokba kerül, de a mélts. Urnak még többe hogy aggodalmát ki
ne mutassa, mit néha nem is állhatnak meg; pedig azt nagyon

5° kellene kerülni. Tégedet is megkérlek, hogy ha levelet találsz
Domokosnak írni, a tüdővészről említést se tégy.

Különben kedves Nőd kezeit s gyermekeidet csókolva 3
téged ölelve maradok

barátod
35 Kovács Ján05_

[Címzés:]
Tekintetes Arany János tanár urnak

N. Kőrős.

651.

ARANY_BALLAG1MóRNAK

[Nagykőrös, 1854. augusztus 12.]
Tisztelt Collega ur!
Valahára beváltom igéretemet. A vers talán hosszu is: de

szoritsa be; rövid sorok levén két hasábba is nyomhatni. A
tárgy nem valami föllengös: de azért megjárja a népcomicum

5 terén: s morálja is megvan, habár nem ,,tanmodorban" adva
elő. Nőm köszöni a ,,Gordiusi csomót", rövid nap köszönettel
visszaküldi s akkor majd kérni fogja a „Zöld vadászt”.

Szíves üdvözlés mellett
NKörös, aug. 12. 1854. tisztelő barátja

10 Arany János

U.i. A kéziratot röstelvén letisztázni, később majd visszakérem.

652.

MADASS GYÖRGY-ARANYNAK

Szalonta August I4. 854.
Kedves komám!
Azon közszeretet, és bizodalom, mellyet komám közsé-

günk minden rendü tagjai előtt fáradhatatlan munkássága stb-
által kiérdemle, - most is elevenen van emlékezetébe, -- &I1Y“'
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nyira hogy köz embereink szájából is gyakran halatszik e köz
óhajtás „valyha még egyszer közıbünk meg nyerhetnénk! -
Azért, most ez alkalommal is, midőn álandósitott álomásu osko-
lai Tanárunk Tóth Sándor Ur tanitói pájájáról lelépe, - a község
alõljárói arra levének fel szóllitva, hogy ez álomás betöltéséről
gondoskodnának,: egyező akarattal mindnyájan azon óhajtá-
sukat fejezék ki, hogy arra senkit mást mint komámat óhajta-
nák megnyerhetni: - ÉS noha tudják is azt hogy jelenlegi álása,
sokkal fényesebb és talán jövedelmezőbb is lehet a Szalontai
álomásnál: közakarattal oda nyilatkozának, hogy addig, mig
komám fel nem kéretnék az iránt, ha valyon nem lenne é kedve,
és hajlandósága ezen álomás elfogadására, addig senkiről másról
nem gondoskodnak, - s engem abba meg bizának, hogy ezen
óhajtásukat komámmal közölném, - s mi előbbi válaszát ki
kérném. Azért is én midőn megbizatásomnál fogva - az Ekkle-
siai előljáróság akaratát, és kérelmét jelen soraímban, komám-
mal tudatnám - egyuttal a' Szalontai Oskola jelenlegi állásáról
is - egy két sort írni szükségesnek láttam. -

Ekklésiánknak nem lévén arra tehetsége, hogy oskoláját
köz gymnásiumi minőségbe fen tarthassa; - de még is hogy
nevendékei, - kiknek t. i. arra kedvök és hajlamok vólna - az
alkalom nem léte miatt a tanulói pájáról vég kép lemondani
[ne] kéntelenittessenek - (zértvén a szegényebb sorsu szülék
gyermekeit:) abba állapodott meg, - hogy oskoláját, mint al
magán gymnásiumot tartsa fel. - A Tanitást benne, egy álandó
Tanár fel ügyelete alatt, - egy Corrector, és 3 altanitók vége-
zendik, - ennyi a mit oskolánk állásáról irhatok. A Tanár évi
fizetése pedig következő: kész pénz 300 pft: 60. köböl kétszeres
buza, 25 köböl ajj [alj] gabona: - halott beirásérti járandóság:
egy nyilas szöllö. - Négy lakó szoba konyha, mely a geszti pap
féle telekre most épittetett -

Midőn ezeket meg bizatásomnálfogva komámmal közle-
ném, - mielőbbi örvendeztető válaszát elvárva, - uri családját
tisztelve ~ magamat további barátságába ajánlva maradtam

igaz barátja
Madass György

mint Ekklesia főgondnoka 's
megbizotja. --

Tisztelője
főbiró Balogh Mihály
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653.

KovÁcsJÁNos-ARANYNAK
Pest I6/8. 854,

Kedves Barátom!
Mi Vasárnap estve óta Pesten vagyunk, tanácskoztunk is

Balassa és Sauer urakkal, kik a Domokos egészségét nem egészen
veszélyenkivíílinek találták, azonban ha magára vigyáz, még
semmi sem veszett el. Szeptember végéig Csengődön issza a
Gleichenbergi vizet, s Oktober elejétől Aprilis végéig Olasz Or-
szágban, u.m. Velenczében, Rómában és Palermóban kell időz-
nie és nekem is vele együtt. Barátom I a Grófné nagyon szeretné
neked a szalontai csonka tornyot megmutatni, s velünk együtt
nagyon óhajtaná, ha egy szekerest fogadnál, s rá pakolván ked-
ves nődet, kicsiny hason másával és a mi marokvas baráttınkkal
egyetemben, s kedves magadat, lerándulnál hozzánk Gesztre, s
te a kis marokvassal együtt velünk Csengődre jönnél, az én két
jó barátném pedig akár Geszten maradna a Grófnénál, akár ha
nekik talán kedvesebb lenne Szalontán időznének ez alatt, akár
mind kettőt is meg tennék. A Grófné igen örömest fizetné meg
általam úti költségedet mind menet, mind jövet, s ezen kivül
milly rettentően leköteleznél bennünket! Mi úgy hiszem f.hó
24-kénél elébb nem indúlunk, addig csak rá gondolhatod maga-
dat; - de gondold is rá.

Addig is fogadd mindnyájunknak szíves üdvözletét mind
magad mind kedves családod számára

barátod
Kovács János.

[Címzés :]
Tekintetes Arany János
Tanár Úrnak

N.Kőrösön

654.

ToMRAMrHÁLv_ARANYNAK
[Hanva 185 4. augusztus 17.]

Édes Jánoskám!
Utólsó levelemre nem válaszoltál; azt sem tudom kap-

tad-e? Jösz-e? beteg vagy-e vagy sem? szóval irj, vagy jöj; Szl-
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lágy-ira nézve: ha kedve van, hát csak hadd jőjön I Augustus eleje
s óta minden nap várlak és nem tudom: mi az oka elmaradásod-

nak és nem válaszolásodnak!
Isten veled!
Hanva aug. I7. 1854 b od

1:
ıo Miska
Kmmëü

Arany Jánosnak.
Pest

Nagy-Kőrösön
655.

ARANY-KOVÁQSJÁNOSNAK
[Elveszett]

[Nagykőrös, 1854. augusztus 19. kb.]

[Köszöni, hogy Tiszáék családostul meghívták Gesztre, de most nem
mehetneli .Í

656.:
ARANv_ToMPAM1HÁLvNAK

Nagy-Kőrõs, august. 24. 1854.

Nagyon hibás vagyok, édes Miskám, hogy nem válaszol-
tam leveledre; de nem akartam addig, mig a menetelünk iránt
tisztában nem leszek, hogy a határnapot megírhassam. Azonban,
részint az érettségi vizsgákhoz tartozó utómunkálatok, részint

5 egyéb dolgaim ugy elvették tőlem a szünnapokat, hogy mene-
telre ez ideig nem is gondolhattam; hiányzott főleg a pénz,
mellyre ugy akartam szert tenni, hogy a vacatio elején írjak
valamit, - de a miből ez ideig semmi sincsen. Hozzá még, hogy
épen most nap alatt, azaz függőben vagyok, ne hagyjam-e itt

1” ezt a drága Kőröst, minthogy meghíttak Szalontára, algymna-
siumi tanárnak ugyan, de sokkal jobb fizetésre, mint itt van. -
Sajnálom, ha engem várva, talán egy vagy más utadat elhalasz-
tád. Beteg, sajátkép nem voltam, de levert és rosz kedélyű gyak-
ran. Hogy pedig én pénzhiányról panaszkodom, azon. ne csodál-
kozzál, mert most van az idő, télre fát, búzát beszerezni - s
a fa öle, búza köble Iz pengőjével jár, a mi egyszerre nagy rántás
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(de nem mártás). Toldiért Heckenast csak kötelezvénynyel fize-
tett, így ahoz sem nyulhatok, kölcsönvétel pedig elvem ellen
van. Imádkozzál istennek barátod beteg múzsájaért (te ugy is
pap vagy) akkor septemberben még látjuk egymást, különben
aligha. Mindazáltal, édes Miskám, ne légy haragos, ha az isten
ugy akarja, elmegyek hozzád el! - Hallom, te Parádon voltál,
s engem köszöntél is Farkas Elek által. Parádra nekem is lett
volna modom elrándulni a napokban, de nem tudtam, hogyan
jussak onnét Hanvára? olly fürdőhelyen lehet-e alkalmat, azaz
szekeret kapni, s nem jő-e többe, mint az egész út gőzhajón.
Mert, a mint a mappán kinéztem, Parádtól Hanva még jó távol
esik.

Szilágyi rég letett az utról, dolgozik szorgalmasan, hogy
adósságaiból kitisztítsa magát, mellyek összecsaptak feje fölött,
mint a sebes árvíz. Szalontai fizetésem lenne 300 pft, 60 köböl
kétszeres[,] 25 köböl aljgabona (= árpa, tengeri v. zab) halotti
beirás (minden egyéb functio nélkül) egy 12,000 lélekkel biró
városban per 1 ft és énekszóstól 30 kr - mit divat megpótolni
is; egy nyilas (hold) szőlő; fa a mennyi fölég, s egy szép új lak-
hely, 4 szobára. - Igazán én nem tudom mit tegyek :-

Ne hagyj am e ide Nagy Kőrösnek fényét,
Szalontán keresve az életnek kényét."

Látod milly szépen tudok még verselni! - A Toldi estéje
csak nem jelenik meg; több két hónapjánál hogy az utolsó ív
correcturát visszaküldtem. _

De elég is lesz most ennyi. Ölelünk csókolunk benneteket.
Remélem egészségben vagytok. Ölel százszor

igaz barátod
Arany János

[Címzés kivágva.]

657.

Kovács JÁNOS-ARANYNAK

Pest 24/8 1854.
Barátom!
Egészen megszomoıitott bennünket tagadó válaszod, pe-

dig későbben nagyon jól esett hogy mégsem igérkeztetek, mert
nekünk egy négy személyből álló Orvosi Tanács még azt sem

5 engedte meg, hogy az útra való előkészületek végett Gesztre
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lemenj Milly nehezen esett vólna már most szavunkat vissza
húznunk. Pedig már Szombathoz vagy Vasárnaphoz egy hétre
indulnunk kell fatalis útunkra, mellyre hárman indulunk ugyan,
_. mert az Orvosok egyenesen követelték a Grófnétól az én
szerfeletti megnyugvásomra, hogy Ő is velünk jöjjön, de ki tud-
ja, nem ketten jövünk-e vissza? Éppen ezért képzelheted, milly
örömtelen lessz az én útazásom, - különben is szobához kötve
__., melly más viszonyok között mondhatatlan élvezetet nyuj-
tott vólna. A Grófné tegnap lement Gesztre, hogy 8 hónapig
tartó távol létére, a mennyire lehet, rendben hagyja a házát.
Most egyébiránt úgy látszik jobban van Domokos mint feljöve-
telünkkor, s midőn talán úti strapáczió miatt veszedelmesen
rosszúl vólt, a beszédét is alig lehetett hallani, s már egy pár
nap csak Taninum és Laudanummal enyhítettek rajta. Most
már csak Gleichenbergi vizet iszik téjjel, s reggelenként halzsir-
ral kenjünk be mint a bagaria csizmát. Semmiféle foglalkozást
nem engednek neki, azt mondván hogy az unalom igen jó orvos-
ság - neki. Tehát ne csudálkozzál: ha mostanában levelet nem
ir neked, mert nem ő rajta múlik.

Szegény Laczit sajnálom szivemböl, mert nagy baj az,
ha az embernek a tojás gyűjteménye szaporodik, s azt senkinek
nem mutathatja, a ki vele meg tudná osztani örömét. Lám az
enyim is megszaporodott, s én még rendbe sem tudom hozni,
sőt kénytelen vagyok be pakolva hagyni egész jövő Májusig.
No de akkor majd megnézzük az övét, s meg lehet még valami
Olasz tojást is hozhatok neki. Julcsát és Laczit csókolom, Nődet
tisztelem, s téged ölelve maradok

barátod
Kovács János.[crmzõs z]

Tekintetes Arany János Tanár
Urnak N.Kőrös.

658.

ARANv_MADAss GYORGYNEK

[Elveszett]

[Nagykőrös, 1854. szeptember elején]
a meghívást a szalontai algimnázium tanári állására, de

Jelenlegi körülményei miatt Kőröst nem hagyhatja el.]
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659.

GYULAIPÁL-ARANYNAK

Pest. Sept. 6. 854,
Kedves barátom !
Hogy nekem mindig bocsanatkéréssel kell kezdenem leve.

lemet? Most is annyi mindenért kell tőled bocsánatot kérném,
hogy azt sem tudom melyiken kezdjem. Bocsáss meg, hogy oly
rég nem irtam már neked, hogy az elveszett pénzt még nem pó-
tolhattam vissza, hogy legközelebbi leveledre oly későre vála-
szolok.

Az elveszett husz pengőt azért vala lehetlen visszapótol-
nom, mert azon pénzt melyet beszélyemből kaptam e két havi
szünidő szükségeire kelle tartogatnom, minthogy ilyenkor nincs
biztos jövedelmem. E hó elején vértolıılások környékeztek s
nem dolgozhattam annyit, mennyit szándokom volt. Azonban
remélem, hogy e hó vagy a jövő folytán becsülettel vissza fogom
fizetni, annyival inkább, mert Szilágyival szerződtem bizonyos
,,Irodalmi szemlére" nézve, mellyet e hó 15.-én kell megkezde-
nem, s miböl havonként harmincz forintot kell kapnom, ha
mind én, mind ő megtartjuk a kötelezvényt.

Mit csináljon az ember? A tárczaczikkeket jobban meg-
fizetik, mint a költői müvet, aztán kevesebb munkába kerül. Az
én költői törekvéseimet még mind üldözi a sors. Mióta Pesten
vagyok, egyetlen költeményt, egyetlen beszélykét nem írhattam
nyugalomban, zaklatás nélkül. A kéziratért jövö nyomdainas
kopogásának még emléke is borzaszt, s néha munka közben
eszembe jutván, hogy aligha készen lehetek a kiszabott időre,
megzavarodom s képtelen vagyok dolgozni. Igy dolgoznom-fáj,
s nem dolgoznom sehogy, még inkább fájna. Most is annyi esz-
me, terv sirj át hordom lelkemen s ha elgondolom, hogy egyetlen
müvemre sem lehetek még büszke, az idő telik, mélyen elkese-
rülök. Félek, hogy évek mulva egészen kiábrandulva, messe [!]
vetve minden életczéltól, kitaszitva a családi élet karjaiból, egy
elpazarlott élet romjain azt fogom kérdeni: miért éltem?

Ez igen tragiko-pathetikus hang nemde barátom! Hagyd
hogy panaszolj ak kissé. Pesten az emberek élveznek, vagy dol-
goznak, elméskednek vagy rágalmaznak, nincs idejök meghall-
gatni az érzelgést. Oh ez a pesti élet igen szép s én még mind
bolondja vagyok, de a színház, az akademia, az irodalom ügye
kétségbeejt. A színház bukás szélén, miben épen annyi 1'ëSZ°
van a kedvezőtlen körülményeknek, mint a joumalistikának. RZ
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akadémia tétlen s talán szervezni fogják az uj kor szelleméhez.
És az irodalom? A közlönyök vezetői szamarak vagy gazembe-
fek, az irók nagy részeből hal ki a szellem s az ifjuság dicsekszik
vele, hogy haszontalankodik. Én maradtam-e el a világtól vagy
a világ maradt el tőlem? nem tudom, de elég az hozza én ször-
nyü elégületlen vagyok. Pákh azt mondja, vénülök, Török pedig,
hogy beteg vagyok s menjek orvoshoz. De annyit betegen is lá-
tok, de azt vénült szivvel is érzem, hogy az eszes és becsületes
emberek tétlenségre vannak kárhoztatva, a csak magyarul olva-
só közönség (s ez a valódi közönség, mely olvas) ízlése félre ve-
zettetik, hogy mig egy felöl valami pedans és ostoba szellem
kezd lábra kapni, addig más felõl maholnap divattá lesz a hetyke
kufárkodás, a gyerekeskedés, a botrány, az eszeveszettség, a
genialiskodás, a megfeledkezés mult és jövendőről.

De beszéljünk egyébről. A „Nép könyve"-be küldött köl-
teményedet Csengery és Kemény felettébb köszönik. Eötvös
épen nálok volt, midőn oda vittem. Neki is nagyon tetszett, csak
egy megjegyzése van rea, miert Csengery neked alkalmasint irni
fog. A végsorokat szeretnék kihagyni, nem aesthetikai szem-
pontból, hanem másból. Ok ugy vélekednek, hogy a Népkönyv
közönsége azt fogja mondani a végére: mért dicsered az uj tör-
vénykezést: költeményed ugyan nem ide üt ki, de a leplezettebb
humort kevesen értik. Egyéberánt hagyod ugy, mint van, ha
inkább szereted: egészen tetszésedtől függ. Csengery még a ne-
gyedik füzetben kiadná, ha az ötödikre is remélhetne tőled. De
minthogy reménye vékony, az ötödikre hagyja, mert a negye-
dikben Vörösmarty és Petőfitől adhat.

Vörösmarty két költeményt küldött. Egyik, mely a negye-
dik füzetben fog megjelenni keveset ér, a másik, mely bordal s az
öregnek egész elkeseredett kedélyét fölleplezi, igen szép, különö-
sen eleje genialis, de fájdalom oly alakban, mint irva van, aligha
megjelenhet s kérdés az öreg fog-e változtatni rajta? Szegény
öreg, csak azt tudja imi, mi szívén fekszik, ő sem tartozik a
legujabb kor költői közé.

Gyakran gondolkozunk arról, hogy ideje volna egy iro-
dalmi közlönyt alapitanunk, mely köré gyülekeznének talán a
jobbak. De mindazok közt, kik ezt akarják s támogatnák, egye-
dül én vagyok, ki engedélyt nyerhetne, én ki semmiféle szer-
kesztést nem merek elvállalni, én, ki egyéb foglalkozással, mint
a mire kedvem van, már is megöltem költői tehetségemnek jobb
részét. E szünidő alatt kissé szabályozás alá vettem magamat s
mindennap hat órát dolgozom folytonosan. A jövő évben csak
délután fogok tanítási órát vállalni s igy remélem talán menni
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fogok annyira lassan-lassan tanulmányaim és dolgozataimmal s
kedélyemmel, hogy szerkesztést vállalhassak. Fogod-e munkássá-
ságodat igérni? Tudja isten, én kevés illusiot taplálok magam
felől, nem sokat irodalmunkról, de most több kedvem van, mint
valaha, tevékeny és munkás lenni. Az elegiai hangulatból meri-
tek erőt s valami oly érzés melegit, mint a hajdani heber költõ-
ket.

,,Buda-pesti hírlap”-ban'nevem alatt a jövő hó 15 én némi
irodalmi táborozást kezdek s ujévig folytatni fogom, minden
hóban három czikkben. Törökkel összevesztem. Nem állhatom
ki sem zsarnokságat, sem immoralitását. Megyek egy más imms.
ralis szerkesztőhöz, ki kevésbbé zsarnok s megenged olyakat
elmondanom, mit máshol lehetlen. Ez a mi irodalrni viszo-
nyaink humoros egyenruhája, mit mindnyájunknak viselnünk
kell. A jövő hónapban ott szólani fogok a Tompa költeményei-
ről is, melyről kissé más véleményben vagyok, mint itt létedkor
voltam. Szégyen, hogy csak Császár szólott róla. Hallottam,
hogy te is szándékoztál róla irni. Ha irtál küld hozzám, Szilágyi
kiadja, s megfizeti és nevedet sem lesz szükséges kitenned. Ha
nem akarsz irni, ird meg nekem legalább eszméidet róla, bizo-
nyosan jobbak lesznek, mint az enyéim s használhatnám.

Tisza Domokos ezerszer köszönt. Holnap fog indulni
Olaszországba. Bár egészségesen térne vissza. A jövő nemzedék
egyik legderekabb ifja halna el benne, kit megsiratnánk. Lévai
is köszönt. Nem rég irt nekem levelet s Tompával együtt ha-
ragszik, hogy nem látogattad meg. Te is haragszol ugy-e reám,
hogy igéretem ellenére mindeddig nem látogattalak meg. Sze-
gény ember ne igérjen semmit, csak azt, mit meg kell tennie,
hogy élhessen. Azonban, ha lesz költségem, e hónap vége felé
Keménynyel együtt meglátogatlak. Eötvös, ki nemrég Vörös-
martynál járt, hogy verset csikarjon ki tőle hozzád is el akart
menni - költeményért. Szerencséd, hogy küldöttél. Hanem
azért meg lehet, hogy mikor békési jószágába utazik, így is rád
ront. Mód nélkül tísztel téged s nagy ragaszkodással van a
„Népkönyv” ügyéhez. A jövő három füzetet ő látta el beszéllyel.

Küldött költeményedért Csengery most csak 20 p. forintot
ad.hat, mert a cassa nem áll a legjobban, de az ujabb költemé-
nyednél ki fogja pótolni. Én nem vállaltam magamra a pénZ
elküldését. Ő fogja expedialni még talán ma.

Hallottál-e valamit a „Magyar mythologiá"-ról. Én lát-
tam, de nem olvastam. Kik olvastak, azt mondják róla, hogy
tementelen adat van benne, roppant szorgalom gyümölcse. Ugy
hiszem epószod dolgozásánál te is használhatnád. A könyv drá-
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125 ga, 8 p. forint. Én talán szerezhetnék néked egyet olvasás végett.
Szerezzek-e ? _

Köszöntöm nődet, Laczıt és Julcsát. Julcsának mond
mag, hogy van most szinházjegyem s alig várom jövetelét. Hát
Szilágyi mit csinál? Az ö ragyogásának napjaı is elmultak. Azt

iso hallom hasa mind inkább nő, erszénye rettenetesen lapul - s
igen komoly fiu lett. Nem rég igen résztvevően emlegettük:
miert hivjak őt Szilágyinak, mert nem Tomorynak, ki egy fél-
mjlliot örökölt. Szegény Sándort a sors üldözi.

Köszöntöm Mentovichot s kérj tőle bocsanatot számomra
ıas akkor, midön versét megbirálom, mit a Szilágyi fiára irt.

Az ég áldjon! Válaszolj - ha lehet.
Barátod

Gyulai

660.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Pest Sept. 6-án 1854.
Édes Aranybácsi !
Sietek, ha már eddig hallgattam, kevés időre búcsut venni

Öntől azaz Májusig, midőn Itáliából hazatérendek. Elég szép út,
- de kár, hogy, orvosi rendelet okozza; s még nagyobb hogy

5 folyvást követi, mert bár mindegyik csekélynek tartja baj omat,
a rendeletek igen szigorúk, s nekem a jóllétel az öntudaton kívűl
semmit sem használ. Valami nyolc holnapra tehát megszakad
levelezésünk, de hozok is majd kárpótlásul egész kasfar költe-
ményt a Tassók és Petrarcá-k honából.

1° Küldök végül két verset, - három volt, de az egyik
elveszett; miután pedig a meglévők közűl az egyik ,,búcsú",
tehát hagyjuk a prózát. Áldja meg az isten minden ővéivel.
Holnap indulunk.

szerető tanítványa
15 Tisza Domokos.

G-nekl

Mily szerencse hogy szeretlek!
- Ha nem szeretnélek

Ü Ezer bajba kínba vinne
A vad ifju lélek.

5” AJ. kritikája e versekről nincs a levelekben.
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* Béranger

Látyán hogy az ősi telket
U11 [!]ik jövevények -

- Lennék rabló, gyujtogató
. Ha nem szeretnélek!

Látván hogy a hon jobbjain
Hamissan ítélnek,

Szembe szállnék a bakóval,
- Ha nem szeretnélek!

Látván, hallván hogy fajomról
Mint holtról regélnek

Elbujdosnám messzi földre
- Ha nem szeretnélek!

De szeretlek! Szőke szentem
Hogyne szeretnélek!

- Szőke lányka lágy ölében
Csendes, szép az élet

Búcsú*
A.].tól

Isten veled, isten veled! 4
Nagy mester! - mesterem

Darvak szállnak fejem felett,
Kiáltva: Jer velem.

Jer ifju Vélünk dél felé
Hagyj itt ködöt telet,

- Kék tengeren szemed elé
Aranyhajó lebeg.

Oh! jer velünk! s a daruszó
Elcsábit elragad.

Vágyom illatozó
Myrtusbokor alatt.

Szolga vagyok! Nem francia,
- Magyarfăld a hazám.

Mit annak megvethet fia*
-z Én nem - Italian.



zs Ó multja szép !, s mi kéne még?
- Mit ér jelen jövő?

Ifju költő, vén dicsősség
Mi szép egy esküvő!

De ám ne félj, bár elmegyek,
oo Cserét hő szívemen. [ I]

A dalfia hont nem feled
Sem bún sem kéjeken.

Sőt a hont, s téged! Ottan is
Sokszor ajkára vesz

es S a dal, narancs árnyában is
A puszták dalává lesz.

Isten veled, áldás veled
Vitorlát bont hajóm

Készen fogadja a szelet. -
70 - S a szél le délre von!

661.

ERCSEY sÁNDoR_ARANYNAK
Szalonta, september 20. 1854.

Kedves bátyám !
Talán az illendőség is azt hozná már magával, hogy vala-

hára irjak, mert jó formán magam sem emlékezem hogy mikor
irtam utoljára, hanem annyit tudok, miszerint, ha (zkivált a

5 bátyámék részéről:) minél ritkábban tett rokoni levelezésünk-
ben, a falusi-bíróság-szerű sorrendet akarnók megtartani, most
már csakugyan rajtam volna a sor. Azonban, hogy mostanában
nem irtam, annak oka, egyebek közt az is, mert azt hivém,
mikép bátyámék, az iskolai szünidőt, - mint, ha jól emlékezem,

1° említették volt is - valamerrei kirándulásra használták föl.
Volna még több mentségem is, de ezt mostanra elégnek tartom,
mert attól tartok, hogy máskorra semmi mentségem nem marad.

Tehát először is közlöm a nagyszerű szalontai ujságot,
melly is abból áll: hogy Szalontán, a közelebb mult hetekben,

15 Ilıűkedvelő társulat alakult. Célja A magyar irók nyugdíj inté-
Zctének gyarapitására, vagy 4 szindarabot előadni. Már a folyó
ho Ioén adott is elő egy darabot, Degré „Eljegyzés álarc alatt"-
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ját; mellynek jövedelme, miután a vidékről is igen sokan je1en__
tek meg, Ioo. pfntnál többre rugott; de mivel a régi decoratiok
mind hűségesen ellopattak, s mivel ezek helyett ujakat kellett
csinálni, - a jövedelem aligha elég lett az eddig tett költségek
födözésére; hanem ha csakugyan játszanak még négyszer, és
ha illyen forma publicum lesz, - az érintett célra egy pár Száz
pfntot tudnának küldeni. - A mi pedig a már megtörtént játé_
kot illeti: ez olly jól ment, hogy mükedvelőktől jobb játékot
sem várni, sem kivánni nem lehet. Játékosok voltak: a két Fõ.
nyad fiú, Balog Imre és egy Mütter nevü irnok; játékosnők L0.
vassy Ferencné, Máli és Kelepecné.

Ezen egy ujság már magában mutatja, hogy milly kegyet__
lenül haladunk előre - Szalontán -; de erre mutat azon sok
rontás-bontás, ujitás, adás, vevés, mi most Szalontán történik
A piac körül mindenütt csak új épületeket lát az ember, úgy
hogy most alig ismer reá a ki 3-4. év óta nem volt Szalontán;
- miből azt akarom kihozni, hogy ha egyébért nem is, ezéı-1;
eljöhettek volna bátyámék hogy ez isszonyú ujságot megnézzél-1,
De elj öhettek volna főkép azért, hogy kis vagyonukat és minket
meglássanak. NO de erre az lehet felelet, hogy Nagy Körös éppen
annyira van Szalontához mint megforditva; és ez tökéletesen
igaz is; és az is igaz, hogy nekem szándékom volt ez idén N.
Kőrösre bekopogtatni, hanem erre csak e pár hónapban szakít-
hattam volna magamnak időt, azt pedig nem akartam, hogy
elmenetelemmel bátyámékat rég kitűzött céljoktól t.i. Tompa
meglátogatásától visszatartóztassam. Hanem, az igazat meg-
vallva, nagyon ohaj tottam s illetőleg ohajtottuk volna bátyámé-
kat már valahára meglátni, úgyannyira, hogy ha szándékuk
lett volna eljőni, a mint Janival beszélgettünk, szekeret is a leg-
szívesebben küldtünk volna értök.

Ad vocem Jani. Nála most voltunk Linával vagy Io. nap
előtt, a szokott lequar főzés ürügye alatt. Ö most is a szokott
állapotjában van, s szokott jó szivűségével látott bennünket.
Lequart azonban nem főzhettünk, mert nem volt szilva; hanem
a bevett szokás szerint annyival inkább eltévedtünk, menvčfl
Sályi helyett Székelytelek helységébe, és forogván a mi f0}'S-
pontosunk, és az ő lovai élete, veszedelemben. - Azt szükãflg'
telen mondanom, hogy Jani tiszteli mindnyájokat.

A mennyire egyrészről lelkem mélyéből sajnálom 11083'
bátyám a szalontai professoriát el nem fogadva, szalontaı
nem lett: úgy másrészről helyeselnem kell azt; - mert áfllbaf
annyi jövedelem, miből az ember takarékosan megélhetne, meg
lett volna biz itt; de tekintve az iskolának rendezetlen és Isten-



től elrugaszkodott állapotát; tekintve - a legroszabb altanitók
megett, - bátyámnak ısmert lelkiismeretes voltát; tekintve
végre sok más itteni körülményeket, és ezzel az itteni 5 -6
mezitlábas fattyuvali vesződést, - nem lehet azt nem helyesel-
nem. Jöhetnek ennél talán még kedvezőbb circumstantiak, és
akkor az ember jobban is meggondolja a dolgot. - Most már
3 mint hallom, (zmert ámbár praesbyter vagyok, de tehén képü
Balog Péterhez, a consistoriumba nem járok:) a Nagy Józsefné
vejét Gere Ferencet, ki most békési professor, választották volna
el.

Azt még aligha tudják bátyámék, hogy a két fél szomszé-
duk megváltozott. - A Nagy Sándor házát megvette Pápai
Ferenc 3100; - a notarialis quartélyt pedig, mit a város ela-
dott, és helyette városházaul a Fónyad házát 6000. pengőfntért
megvette, - a notarialis quartélyt mondom, tulajdonává tette
köz árverésen Varga József 3012 pengőfntért. Ez utóbbira ma-
gam is licitáltam 3011. pfntig; de tovább már licitálnom nem
lehetett, mert ezt is csak ugy tudám vala kifizetni, ha magamat
adósságba verem; s még ezenkívül százalékul fizetnem kellett
volna vagy 105- és reparatiora ismét vagy 150 pfntot; már
pedig ennyit a notarialis quartély, nekem, ki sem boltot nem
csináltatok, sem mészárszéket nem nyitok, csakugyan nem ér. Ha
valaha pénzem lesz házra, nem szükség nekem épen a vásár
szélében laknom.

A mi a bátyámék házukat illeti: az, mi tûrés-tagadás,
bizony rosz, de még sem ollyan rosz, hogy 5000. fntot ne adná-
nak érte. Annál fogva, ha úgy akarná bátyám, jó lenne a télen
valami mester emberrel megalkunni, hogy abból egy kis jó
házat csináltatna; s ha egy kissé sokba kerül is, megérdemelné
azon hely. A házat egyébiránt a mostani lakó elhagyja, és egy
másik cs. k. hivatalnok megy belé.

A gyümölcsös kert jó állapotban megvan. Szőlő sem itt,
sem a szőlős kertekben úgy szólván semmi sem terem, a szőlős-
kertekben is aligha lesz szüret, hanem ki-ki haza hordja, Isten
áldását, dézsával. - Gyümölcs meglehetősen termett volna, de
az, csaknem az utolsó szemig lehullott éretlenül, a roszidő és a
férgeknek miatta.

_ A ház-bér utolsó angariáját még nem fizették le. Ha lefi-
Zetlk, kífizetem abból az új adót, s az államkölcsönt, és a többit
elküldendem.

A mi végre minket illet: egyik-napról a másikra megva-
gyunk, házi költségünk mióta az öregekkel együtt lakunk, elvi-
Selhetlen, mert minden hónapban felül megy a zoo. vfnton a
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nélkül, hogy abból magunkra - a gyomrunkon kivül - valamit
105 költenénk. S ezen és több más okokból, most Sz. Mihály napkor

szándékozunk elköltözni a biró-féle házba, a holott is, Zsófi Balog
Mihállyal lakandıırık, mig laknunk lehet.

Kis Vilmánk egészséges, csakhogy kissé huncfut és nyü.
gös ; hanem azért, velünk együtt csókolja mindnyájokat

° sándor
fcimzes :J

Arany jános főgymnasiumi tanár
urnak, tisztelettel.
Szegeden át. N.Kőrösön

662.

ARANY-ERCSEY SÁNDORNAK

Nagy-Kőrös seót. 25. 1854.

Kedves öcsém Sándor!
Tegnap vett leveledre ime válaszolok, hogy ne panaszkod-

hassál restségem felől, ámbár igazság szerint téged meg kellett
vala előznöm, mert a közelebb küldött három sort nem tekin-
tettem levélnek. Rá is értem volna, nem tagadom, mert az egész
vacatiot itthon töltöttem, henyeség s a petrificáló unalom karjai
közt. Tompához nem mentem - haragszik is - de hiányzott a
pénz: hogyne? mikor az angariából,_ minden mellékjövedelem
nélkül, élnem s a télrevalót beszereznem kellett. . . volna, -
mert nem tudtam rámenni, hogy öt-V. hat köböl buzát vegyek
- s 6 ölfáért, paraszt pénzben, fizettem 180 forintot. Igy az
afféle mulatságnak, mi ,,kirándulás" néven ismeretes, el kellett
maradni: pedig istenbizony rám fért volna, mert az egyhanguság
s egyformaság már is eltemette kedélyemet, dolgozni se kedvem,
se kitartásom. De végtelen sajnálom, hogy ti fel nem jöttetek -
szinte fáj, hogy e szándéktokat csak utólagosan tudtuk meg.
milly jól mulattunk volna együtt - milly örömnapokká váltak
volna a szünnapok! de hiába; én a gömöri útat emlegettem, 1:1
betegséget vagy mit beszéltetek, s most, mikor utána va-
gy1.ı.nk(?) emlegetjük, hogy beh jó is lett volna! _

Haladtok, öcsém, haladtok és ez szép tőletek. No már ml.
kőrősiek nem sinlünk e nyavalyában. Mi felette vagyunk iroda-
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lomnak, nemzetiségnek, mindennek! Mi vagy meddőn sohajto-
zunk az elmult árnyéka felé, vagy aspirálunk a jelen s jővő
ugorkafáira - vagy egyiket se tesszük, hanem urak vagyunk.
Itt a 3 év alatt, mióta itt lakom, nem vettem észre egyéb moz-
zanatot, mint azon 60-70 forintot, mit a G. árvák részére decla-
.ınált össze néhány tanuló-gyerek.

Hogy piaczotok épül és szépül, az is örvendetes dolog s
arra mutat, hogy Szalontának jővője van. Denique is igaza lesz
Rozvány Gyurinak, mert ez az ő nótája volt mindig. Kenyeres-
ről nem irsz; talán már el is költöztek? Hát Balog Mihály hol
lakik? hiszen még a múlt hónapban mint biró irta magát a meg-
hívó levél alá. Nagy Sándorékból mi lett, miután házukat elad-
ták? mind ezek és még Ioo, olly kérdések, mellyeket nénéd a te
leveledből akart megtudni, hiába mondtam, hogy nincs benne.
„Miért is nem ir" - ugymond - ,,az a Lina? Máli? azoktól
körülményesebben megtud az ember holmit I" Hogy ne feled-
jem, Linának azt izeni a Jıılcsa nénje, hogy ha még nem csinált
keményitőt, ne fáradjon vele, miután ő, azaz Juli, nagy gazdál-
kodva, az itteni olcsó és fölséges burgonyából, sokkal olcsóbban
megtanulta kiállítani, s már ellátta magát a kellő mennyiséggel.
- Tehát lekvárfőzni voltatok megint? Emlékezetes utazás!
nem hiszem, hogy azóta mindössze nevettem volna annyit, mint
akkor.

Nem fogadám biz én el a szalontai rectoriát V. tanárságot:
pedig magam is vágytam haza. Julit pedig alig tudtam capaci-
tálni. Neki igaza van az ő szempontjából: ott az élelem olcsóbb,
rokonink, barátink vannak, a fizetés j obb, lakhely állandó, cse-
kély vagyonuııkhoz is közel lettünk volna, s e tekintetben rám
is annyira hatottak, hogy kicsi kellett volna ~ talán az elköl-
töztetés ígérete - s én megválok Nkőrőstűl. De más részről
hatalmas ellenokok voltak: a lehetetlenség, mindazon tudo-
mányokra, mellyek algymnásíumban kivántatnak, a fiúkat lel-
kıesméretesen elkészitni (I embernek annyit tenni, mint szerves
mtézetben 6 tesz); az ingatag állás, miután az efféle rendezetlen
ıskolák felülről türetni nem fognak, mint ez nekem a legilleté-
kesb helyről tudtomra is adatott; a papos functiók, mellyekhez
nem szoktam, vagy mellyektől már elszoktam; mindenek fölött
Pedig annak világos tudata, hogy legjobb igyekezet mellett is
CSak kontárkodnom és charlatánkodnom kellene, universal tudós
szerepet játszva. Mert egy algymnasiumhoz is olly igények van-
nak kötve, hogy azoknak egy ember meg nem felelhet - az
flltanitók itt számba se jöhetnek, azok az elemi iskolákat tanit-
Jak, mellyek a gymnasium alatt vannak. S ha a négy osztályra
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eső 96 órát hetenkint, 36-ra lehetne is összezsugoritni, még akkor
is naponkint egyre másra 6 órát kéne tanitni - mégpedig nem
úgy, hogy ,,dictáljatok !" vagy ,,correpetáljatok !” mint régen
Mondjad nincs-e igazam? Lehet, hogy valaki mind erre kész
meg is teszi jó pénzért: de majd, ha nyilvános intézetbe këll
menni a fiúnak censurát adni, akkor fog kitünni a különbség
A supeıintendentiák is erősen mozognak az elveszett „academicn
promotiók” mellett; az itteni vice püspök tudom, hogy rendele-
teket bocsátott ki, miszeıint a sup. nem fogja türni a rectoıiák
állandósitását, mi országszerte divatba jött.

Nagyon érdekes a mostani leveled: annyi ujság van benne
hogy szeme-szája eláll az embernek ,,Fónyad háza városház -_,
a régit hihetően eladták, a ,,Not.hstadthaust“ pedig elpusztítnt-
ták? Hát jegyzői lak nem existál? A Nagy Sándor telek jó áron
ment el: a jegyzői és Fónyad ház _ legalább az itteni árt tekint-
ve - előttem olcsónak tetszik. A Debreceni János uram házát
jó lenne megfejelni, igazad van benne: de akadna-e mester a
ki felvállalja s kire rá lehessen bízni? Minden esetre tudakozód-
jál a dolog iránt - tavaszig, úgy lehet, gondolok valamit. Bondár
fizet-e? Az, s a mi a patikásnál volt, (vagy van?) jó lenne az
előleges költségekre.

Szőlőtermés itt nincs, gyümölcs szűken, gabona gyéren,
zsidó, kupecz bőven, - ha az isten nem fordít a dolgon, nagy
drágaságnak nézünk elébe. Az államkölcsön itt I5o.ooo foıint,
miből azonban egyesekre mi sem vettetik, kivéve ha valaki sza-
bad tetszésből írt alá, - a közönség egy csomó földet ad haszon
bérbe 40-50 pft. holdjától évenkint! néhol még többet is, illyet
hallani is ritkaság. Hát ottan mi történik? mi esett rám - rád
s efféle emberekre? - A régi adósság le van-e már tisztázva?
Lásd annyi kérdést teszek, csak győzz majd felelni.

Szállásunkat, ha most ősszel nem, tavaszszal minden
esetre nekünk is változtatnunk kell. Ezt nem örömest teszszük,
egy az, hogy a költözködés alkalmatlan, más az, hogy itt jó
három szobánk volt, jutányos áron (Ioo pft) s azt nehezen kap-
juk el másutt. De gazdánk, ki már 2 év óta börtönben ül, ujab-
ban 6 évet kapott, s a mint fű a szele, házát, összes vagyonával
együtt, fogja bérbeadni. Mi már itt 2 év óta lakunk s tavaszig
még maradhatunk: addig majd meglátjuk mit leszünk teendők.
Zs. Balog Mihály, kihez ti költözni akarnátok; megházasodott:
e? hát a régi házát miért nem vetted meg? Igazad van, csak 10
házat kapj, nem baj az, ha kissé félre esik is. Itt az „urak”
többnyire a város végéhez közel, rettentő cuıiákon laknak, eZë1`Í3
a piacz, hol leginkább szatócs nép tanyáz, mit se mutat.
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Az ügyvédi censura eredménye felől mitsem irsz: tisztában
vagy-e már? vagy majd csak a defimtıv ,,kinevezésekből" lehet
megtudni. Itt csak most kezdik az öreg urakat zaklatni Pestre.
__ Búza felől nem irsz: adtak-e be valamit? Széna termett-e?
nem emlékszem még hogy irtad volna. Tavaly is emlitettél vala-
mi közös kaszálón tennett szénát: annak árára se emlékszem,
__ de ha netán elküldted volna, figyelmeztess, - mert nincs
béketűrésem felhányni s végigolvasni minden leveledet.

Állapotunkat illetőleg, mindnyájan egészségesek va-
gyunk, - Laczí most a Tiszaparton degál egy barátjánál, Julcsa
erős mazurtáncos, elhizott kegyetlenül, de lassan nő felfelé.
Csókolunk téged mind a négyen, Linástul, Vihnástól; köszönt-
jük az öregeket, szivesen üdvözöljük Málit, szóval az egész
rokonságot. Juli nem ir, míg az asszonyok nem inıak, várja erős
kegyetlenül. Isten Veled

szerető sógorod
Arany János

663.

ARANY-GYULAIPÁLNAK
Nagy-Kőrös, sept. 25. T854

Kicsi Palim !
Sokszor elővettenı már leveledet, hogy Válaszolj ak reá: de

mindannyiszor elijedtem, összehasonlítván a te dicséretes türel-
medet az én borzasztó restségemmel, s leveled hosszúsága,
melly hasonlót igényel, olly erénykép tünt föl előttem, melly
nekem elérhetlen magasban áll. Ezt nem gáncsul irányodban, ki
minél hosszabban irsz, annál derekabb legény vagy: de mentsé-
gül saját gyönge voltomnak.

Panasz és panasz: ezzel teljes iratod, amin épen nem cso-
dálkozom. Mert ,,ha széttekintünk e világon” (:mint tanitvá-
nyim a conditionata periodust kezdeni szokták:) bizony nem
Sok örömet fogunk látrıi. S én, bár más helyzetben, tudom érezni
baj odat. En is panaszolhatnék sokat, igen sokat: de minek! Oh
a hanyatlás, illyen korban, mint még az enyém, iszonyú.

Tompa haragszik, mert biztattam és el nem mentem hoz-
zá. Nem tehetek róla. Olly szűken voltam e három hóban, hogy
családom megfogyatkozása nélkül azt a különben csekély, úti-
költséget sem szakíthattam el. Aztán meg: érzem a telet: össze
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kell vonnom vitorláimat. Ő mind ezt nem tudja felfogni: ő saját
alanyi helyzetéből itél.

Nem sokba mult, hogy itt nem hagyám Kőröst, Hazámba
hittak; ott jó fizetéssel az eddigi rectorságot, tanárság cziıne
alatt, állandósították ; de perse sokfélét, csaknem az egész alg-im.
nasiumot, magamnak kellett volna tanitnom; s illy rendezetlen
állapotban kontárkodni - bár sokkal jobb fizetésért, mint itt
van - nem vala kedvem s nem fogadtam el.

A „magyar mythologiát", drágasága daczára, meghozat-
tam. Igen érdekes, jó könyv ; sok hasznát lehetne venni, ha
volna kinek. Pár év óta várok rá, s most, midőn itt van, mi
haszna? Az egész vacatión át egy betűt sem dolgoztam; de
petrificálva vagyok merevűl.

A nép könyvébe küldött rigmust illetőleg nem vagyok vele-
tek egy értelemben. Lehet, csalatkozom, de én azt hiszem, hogy
arra azt mondja a paraszt: ,,igen biz a fene!" s átérzi az iróniát
~ egyszerűen elhagyni a zársorokat, azt hiszem, nem eshet-
nék az egész csonkulása nélkül. Akkor valami mást kellene
költeni végűl: de a kézirat nincs meg nálam párban, s igy nem
csinálhattam neki más farkat. Egyébaránt, nem sokat gondolok
vele. Csengeıi levelét maig sem kaptam: meglehet, az is ugy
járt, mint a tied.

Nagyon örülnék, ha valahára beváltanád igéretedet s meg-
látogatnál. S ha meg kell vallani az igazat, tán most sem vála-
szoltam volna még leveledre, ha september utolja nem közel-
getne, mikorra látogatásod igérted. Még van idő, jer! S ha b.
Kemény veled jő: akkor örömem csordultig lesz: de azt-remélni
sem bátorkodom. Hát még Eötvöst!

Tisza Domokos _ szegény, irt bucsulevelet mielőtt eluta-
zott volna. Mindig bánom, hogy mig ott volt, fel nem rándul-
tam: hogy lássam még elutazása előtt. Ezt tenni kötelességem
vala; nagyon is háborgat lelkiösmeretem a mulasztásért.

No de én nem firkálok többet, jőj s kibeszélhetjük magun-
kat holnap, vagy holnapután. Ölel

barátod
Arany János

[Címzés :]
Gyulay Pál urnak

Pesten.
Uri utcza I3. szám.

2-k emelet az udvarban
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664.

ARANv_ToMPA MIHÁLYNAK
Nagy-Kőrös sept. 27. 1854.

Kedves barátom!
Ime a szünidő elmult és én nem menék hozzád. Ne hara-

gudjál édes Miskám, hidd el, többet szenvedtem e miatti boszú-
ságban, mint te, de nem volt módomban igéretemet ez uttal
beváltanom. Pedig istenbizony, rám fért volna a szórakozás, a
meghitt társalgás egy jó barát körében; mert a dologtalanság és
unalom e két hó alatt egészen petrificált. Azonban épen e két hó
alatt kelle anyagi viszonyaimnak olly megszorult állapotba jőni,
hogy, ha csak családom ajkától a falatot meg nem vonom, lehet-
len volt azon - bár csekély - úti költséget is feláldoznom. Te
talán az illy helyzetet nem ismered, azonban férj és apa lévén,
képzelheted és kimenthetsz.

Az irodalom, részemre eddig sem volt fejős tehén, ezután
még úgy se lesz, a mint látszik, és így pusztán kevés esztendei
béremre kell szorítkoznom, az pedig nem elég a tisztességes elél-
hetésre. Az egész nyáron, úgy szólva, mit se irtam: kedélyem
meg van törve, se kedv, se erő! Megfizetnék, azt nem mondha-
tom, de ha a lélek nem hajt, a kenyérért dolgozni nem tudok.
Beh igazad volt, midőn intettél, hogy siessek Toldival, mert
mindig nehezebb lesz megirnom ! Akkor ezt különös tanácsnak
gondoltam: most értem bezzeg! Az a második rész aligha valaha
lesz kész.

Még egy hun eposzt forgattam eszemben. Lesz-e belőle
valami? isten tudja; de még nem hagytam föl vele. Tanulmá-
nyoztam a kútfőket rá, most Ipolyi „Mythologiáját” szereztem
meg; ez jó könyv. De lassúk a lélek szárnyai, hamar kifáradnak.
Az a baj, melly a mult nyáron kezdődött még folyvást tart, a
nélkül, hogy ama nyavalya fejlett volna ki belőle, a mit te
gondoltál. Nem birom a dolgot, s nem mindig vagyok alkalmas
szellemi foglalkozásra.

A szűnidőn keresztűl mindig itthon ültem s unatkoztam ;
annyival inkább, mert tiszttársaim szétrepűltek, ki ide ki oda,
S alig maradt Kőrösön egy-kettő. Engem is hittak: I-o Szalon-
tára a rokonok, 2-0 Gesztre Tiszáék: de én mindenüve azt irtam,
hogy Gömörbe igérkeztem s oda megyek. Így van az édes
Miskám, homo proponit, deus disponit. Tisza Domokosnak a
szelíd egü Italiába kellett utaznia, orvosi rendeletből. Sajnál-
nám a fiút, nagyon, nagyon.
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A szalontai tanárságot nem fogadtam el, az állás bízony-
talansága és Laczí miatt; az ollyan zug-iskolákat nehezen fogja
a kormány soká eltűrni, s Laczí mindenesetre jobban tanul itt,
Mert noha egy magyar poetának polyhistornak, mindentudó-
nak kell lennie, arra mégse mertem vetni fejemet, hogy magam
egyes egyedűl egész algymnasiumot, négy osztályban s 96 órán
hetenkint, mind azon tudományokra elkészítsek, mellyeket
szakrend szerint 6 tanár szokott tanítani. Így hát maradtam
- meddig? az az istenek térdén van, - a jövő majd meg-
mutatja.

Gyulay Pali irja nekem, hogy Lévai és Tompa erősen
haragusznak rám, a miért őket felsütöttem. Lévaihoz azért
nem mentem, - s különben se mentem volna, - mert meg
akart vesztegetní, azzal fenyegetvén, hogy saroglyámba tetet
egy hordó borocskát. De hogy Tompához nem mentem, azt
nem feledhetem, azért magam is haragszom. E pontot szándék-
kal éríntem ismét, félvén, hogy olvasva mentségemet, fösvény-
séggel vádolsz. Azt fogod mondani: hát a Toldík jövedelme?
Igaz! van egy pár száz foıintom Heckenastnál, kötelezvény
mellett, olly módon letéve, hogy ahoz, míg lehet nem nyúlok.
Valami azt sugja nekem, gondoskodjam a jövőről és én még
csak most kezdek ! Kárhoztatod-e a hajótöröttet, ha összeszedi
vagyona csekély romjait? Es én nem most megyek, tárt vitor-
lákkal, az élet tengerére, arról, fájdalom! meggyőződtem.

Hagyjuk e kétszeresen kellemetlen tárgyat, melly miatt
már egy levelet összetéptem és beszéljünk vidámabb dolgokról.
Az irodalom szépen virágzik, mint némelly kunyhó teteje.
Friebeísz és Vas Gereben a lovagiasság példányai. Különösen a
V. G. lapja tele van mindennemű gyöngédséggel, csak úgy dűl
belőle a kegyelet. A színház falai még állnak. A magyar ,,íro-
dalom" nyugdíj íntézet(et)ének alapját épen most teszik le.
A Hölgyfutárban kettőnket megczitáltak. A Nép Könyvéből nem
jár tíszteletpéldány az írónak. Vas Gereben korholja Fıiebeiszt,
mint irodalmi nyerészkedőt. Fıiebeisz ugyanazt teszi Gereben-
nel. Tóth Kálmán a Nyirből írkál leveleket. A museurn szinte
kormányi igazgatás alá jut. No de te az efféléket mind olvas-
hattad, és gyönyörködhettél.

Megeshetik, hogy a héten Gyulay és tán Kemény is kirán-
dulnak hozzám, mert ígérték; akkor majd írok fris pesti plety-
kákat. Mert én, hiába volt a vasút és zhavi szünidő, Pesten -
de még Kecskeméten se voltam. Szilágyi hasonlókép itthon
lebselt - azaz hogy ő dolgozott erősen, régi bűneíből akarván
magát kitisztální.
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Szász K. irt a nyáron valamikor; most is adós vagyok neki
a válaszszal, nem értem rá 2 hónap alatt. Képzeld e tunyasá-
got! Ha egy levelet kell írnom, darabig készülök hozzá = proc-
rastínálom, aztán belekapok és félbenhagyom, széttépem, nem
a stylus miatt, mellyel nem gondolok, de a fájdalmas, meglehet
néha túlzott - panaszok miatt, mellyek akaratom ellen bele-
csúsznak. Végre, ha megírtam, sokszor 3-4 nap habozok, küld-
jem-e postára vagy se. - Különben Szász megvan és jól van
ott az isten háta megett, de muzsája hallgat, mint a mienk.
Hihetően nem fog egyhamar megházasodni, az anyja költözen-
dett hozzá! - az viszi a ház gondját. Téged köszöntött, bár
(mint mondja) neheztel rád, hogy verseidből egy példányt nem
küldtél neki. Hátha magad sem kaptál! Apropos Miskám, ne-
kem is ígértél egyet, de ne fáraszd vele magadat, mert ne-
kem adott Fıiebeisz jó régen egyet. Hallom, 2-dik kiadást is
ért: ez több minden birálatnál és dícséretnél.

Te is ritkán írsz mostanában? Nem vagy jól a lapokkal,
vagy nem fizetnek, vagy kedved hiányzik? Vagy mindenikből
kicsi-kicsi?

Remélem, fogsz válaszolni mielőbb, s ismét fölvehetjük a
levelezés már-már elejtett fonalát. Nöm, gyennekim egészség-
ben vagynak, - csókolnak benneteket Iooo szer és sok szeren-
csét kivánunk az új házhoz, melly azóta, úgy hiszem, elkészült.
Majd megnézzük valamikor, ha isten akarja. Fogadd leg-
szívesb ölelésemet.

barátod
Arany János

665.

ARANv_ooNDoLDÁN1ELNEK
[Elveszett]

[Nagykőrös, 1854. szeptember 30. előtt]
[Gondjuk lesz Gondol nevelt fiára, Tuba Lajosra a kőrösi gimnázi-

umban.]

666.

GONDOLDÁNIEL-ARANYNAK
Baracska sept. 30. 854.

Szeretett barátom !
Soraid igen megörvendeztettek, mert belőlök egykori ba-

Iátságodat láttam felém sugárzaní. Légy is rajta kérlek, hogy
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ennek szikrája el ne hamvadjon, én legalább őrzöm ereklyeként,
mint vigasztaló emlékét az elmult ídőknek.

Fiammal a míttettél és tettetek, fogadd érte őszinte köszõ-
netemet, nekem benne legnagyobb örömöm az, hogy ti nevelítek,
s ha rája gondolok, ti is vele együtt eszembe juttok. Hogy vele
ezúttal el nem mehettem, annak harmínczkét oka van. Gazda
ember így Sz. Mihály napja táján azt sem igen tudja, feje hol
áll. Béresfogadás, vetés, árenda- adó - kölcsönfízetés mind,
mind ilyenkor szokott összetódulní, a különben is meglévő napi
sebeken kívül. De a mi leginkább tartóztatott az, hogy ennek
a fiunak egy pere most a nyáron folyt le, s az executíót a napok.
ban várom, mely actuson nekem, mint felperesnek jelen kell
lennem.

Egyébiránt feltett szándékom édes Janim benneteket a
tavaszszal meglepni egész pereputyostul. Nőm színről színre is
ohajtana ismerni benneteket, kik iránt keblében forró tiszteletet
ápol: ugyszinte én is ohajtanám őt kedves hítvesed ismeretségé-
be juttatni, ki iránt a leg tisztább tisztelettel való ragaszkodáso-
mat nem tudom eltítkolní.

A fiút küldöm így a mint kaptam. Nem igen tudott feli-
dűlni, különben a sok hus ugy sem igen ajánlja a tanulót. Kérlek
ne vond meg tőle továbbra is azon figyelmet, melyre eddig
méltattad.

Collegáídnek, a kiket személyesen nem ismerek is, különö-
sen pedig Mentovichnak és Szásznak add át kérlek őszinte üdvöz-
letemet.

Az ég áldása legyen rajtad és egész családodon
őszinte barátod

Gondol D[áníe]l
[Címzés 1]

Arany János barátomnak
N.Kőrősön

667.

ERcsEY sÁNDoR_ARANvNAK
[Elveszett]

[Nagyszalonta, 1854. október 8. kb.]

[Tá'ékoztatja sógorát szalontai házának siralmas, javításra szoruló
állapotáról] s a fölepítés lehetőségeiről. Jó lenne, ha AJ. eljönne megnézni-]
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668.

TOMPA MIHÁLY-.ARANYNAK
Hanva, Oct 9. 1854.

Édes Jánoskám!
Vettem leveledet, mellyben írod hogy nem jöttél el; nem

ám! Ezt írás nélkül is volt szerencsétlenségem tapasztahıí.
Nyolcz egész hétig minden este azzal feküdtem le: hogy holnap
indulnom kell elődbe Miskolczra vagy Keszíbe ; de nem kellett
indulnom ; kifárasztá lelkemet a várakozás és csalatkozás. Bizo-
nyosnak hivén jöttödet: egy-két jó emberemmel előre tudattam
s némi készületeket tettünk kirándulásainkhoz, s ezek minden
nap kérdezték: itt van-e már Arany? ez igen boszantott. Sőt
Patak vídékét, Zemplént, s a derék, maga nemében páratlan
Szemere Miklóst is megakarván veled ismertetni: irtam neki, ne
menjen fördőbe, hova szembaja miatt utasitva volt, ne menjen
addig mig nála meg nem fordulunk ; s ö utánam halogatta mene-
telét, otthon maradt, s most épen a megvakulás küszöbén áll ;
nem mondom, ö sem mondja, hogy ha fördőbe ment volna sze-
me teljesen jobban volna, s mi vagyunk okai bajának; hanem
az időt elvesztvén, gondolhatod hogy bánja otthon maradását.
Száz meg száz félekép fáj elmaradásod. Mindenesetre édes bará-
tom! bocsáss meg öszínte nyers barátságomnak, de roszul esik
hogy épen legjobb barátomon, rajtad kell megtanulnom azt:
nem kell senki után igen esengení!

A Tóthok meglátogathatják egymást, Castorkodnak Pol-
luxkodnak, de mi, épen mi nem juthatunk együvé. Azon mí-
napi, mindkettőnk tökéletes gyalázatjára váló szamárkodás
után, okvetlen össze kellett volna jönnünk.

Nem irnék pedig igy a mint irok, ha az okot mellyet fel-
hoztál, mellyet én is szentnek tartok, családod felöli gondosko-
dásodat elfogadhatnám kielégítő oknak elmaradásod mellett.
Tudom én édes barátom állapotodat ; én több jövedelmet kapok
mınt te, falun lakom, még is szegény vagyok, neked mondom
hogy becsületes ruhám sincs; hát te már nagy gyermekekkel
hogyan jöhetnél ki annyi fizetésből! De kedves Jánosom bo-
csáss meg! e tekintetben semmít épen semmit sem gazdálkod-
tál meg! Sőt szabad legyen állítnom, hogy vesztettél. Példaúl:
4 hétre teszem csak az időt, hogy jövetellel menetellel nálam
töltöttél volna, ez 28-30 nap; 30 nap alatt otthon te, egy ma-
gad elfogyasztól 30 váltó forintot; ha pípazól, vagy szivarozol,
bort íszol, sat két annyit. Szolnokig a vasuton alig 2, onnan Ti-
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szakesziig alig 4 forint a vitelbér, kétszer falatozván 2 forint =
= 8 p ft. - Én szivesen vartalak volna Kesziben, attól szá-
mitva házad küszöbeig vissza ismét nem került volna semmibe;
mert talán szabad volna nekem, vagy lett volna a barátság az on
jogát használnom: hogy nem engedendettelek haza fele a magad
költségén menni? vagy te nem fogadtad volna el? Én el te
tőled! Bocsáss meg! akaratlanul eszembe jut: hogyan mentem
én elöször te hozzád! Hatvantôl Gödöllőig = egy statio, tizen-
egy egész óra alatt, és átalában az egész ut millyen volt, de
én kutyába sem vettem, mert nem hozzád mentem-e? Most
gyönyörü szép nyári időben, vallomásod szerént otthon unalom
által öletve, dologgal mi hasznot sem téve, te nem jöttél el.
Vagy mikor igérted, nem tudtad: hogy azon időre fog esni
jöveteled mikor családodról gondoskodnod kell? Vagy egyetlen
egy nyulfarknyi, fél órai munkával csinált versért nem megkap-
tad volna-e az uti költséget? Jánoskám! roszul esik, de nem
tudlak magam előtt kimenteni! De legyen elég ebből, csak még
ezt egyszer mindenkorra: akármíkor, magad vagy egesz családod-
dal, szivesen, tárt karokkal fogadunk de én, többé hívni nem fog-
lak. - De hasztalan is hivnálak, sohse jösz te Hanvára, (pedig
egyszer 8 napból mondád hogy elszakasztani akartál kettőt, mi
nagy hiba volna, mert másfél napért már igazán nem lenne méltó
költeni s ide jönni, s nekem is igen roszul esnék ha tanyát nem
üthetnél nálam, s a vidéken meg nem hurczolhatnálak, melly
alatt ne vísítezést érts, és Vadnai, Lévai(sat)hoz csak be kellene
szolnod s mi maradna nekem) tehát sohse jösz Hanvára, sőt
többé nem is fogjuk egymást látni; nem azért, hogy mi akarjuk
igy, hanem a sors ; igazán e tekintetben egyikünk sem lesz oka a
nem-találkozásnak, de igen sokszor tapasztaltam az életben a
sors szeszélyét! én nem egy hamar megyek arra a vidékre, te
nem sokáig leszesz N-Kőrösön tanár, lelked most is mindig
Szalontán jár, az elégedetlenség melly minden szavadból kirí:
utoljára is visszavi[s]z téged oda, hol szabadon nyomoroghatsz;
aztán, a nélkül hogy barátságunk hülne, a lélek fáradni fog,
vénülünk, kedélytelenedünk, az élet bajai lehangolnak, lever-
nek ; leveleink gyérülnek, végre kimaradnak, verset nem írunk,
a világ elfeledi nevünket s meghalunk, elmulunk s vége lesz
mindennek. Ennyi és illyen az élet. !

IdezárokSzemere leveleiből nemi töredéket, olvasd el és lásd
hogy ha eljöttel hozzám, egyemberrel több van, a kit szerethetsz. -

Midön kedélyed levertségét sat irod: akar engem magamat
irnál le, s ez legyen válasz azon kérdésedre: miért nem irok 611
most gyakrabban verset.
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Ipolyit én is megrendeltem már; minek anyival inkább
örülök, mert te is mondod hogy jó könyv. Én is akarnék belőle
csinálni; de igen hihető hogy olly gyorsan fog készülrıi, mint a
hun-eposz vagy Toldi dereka. De hát ki tehet róla? !

Kis poëtádat igazán én is nagyon sajnálnám, bizonyosan
mell-bajok miatt küldték Olaszhonba, az illyen fajta bajok pedig
kivált illy korán (az a fiú alig zo éves ugy-e?) nehezen végződ-
nek jo sükerrel.

Olvastam olvastam a Gereben-Toth-Fıiebeisz fele histo-
riát! mondhatom igen gyönyörködtem az irodalom e példás
előhaladásában ; a többit is mind tudom csak azt nem: ,,a
museum konnányi igazgatás alá jut", ezt nem értem.

Szász Károlyról nincs mit szólnom. Hogyan küldhettem
volna én neki példányt holott azt sem tudatta velem él-e hal-e?
s melly részin a nagy világnak? A ki illy könnyen és minden szó
nélkül el bir szakadni az embertől, nem is nagyon függött rajta.
- Mentovichot szivesen üdvözlöm, a példányokat megkaptam.
Hát az a M. által kezelt Lombok vagy levelek a külföld költői
koszorujából, mellyet Szász fordított s mellyre elő fizettünk,
hogyan van? meg-kapjuk-e? Igazan nem méltó gyűjteni mert
aztán majd kihuzzák az embert a praenumeransok. - A te pél-
dányod ügye pedig igy áll: elkeszitettünk nömmel egy csínosan
bekötött peldányt számodra, papirba takarva tartogattuk hogy
ha eljösz odaadjuk; azonban Lázár Vilmosné kinek ferjét oct
6-án 849 agyon lőtték Aradon, ide vetődött, meglátta s elvitte.
Kapok én példányt adok is neked akár kettőt, de az már közön-
séges lesz. - Mérgemben adtam oda Lázárnénak hogy nem jöt-
tél. Várj csak! soha ez életben nem lesz többé alkahnad hoz-
zám jönni. Vagy tán biztosan számoltál meg egy évre? Bará-
tom ki tudja hogy és hol leszünk addig.

Különben csókolunk ölelünk mindnyájatokat. Isten áld-
jon meg !

EoTvösJ

Tisztelt barátom

barátod Miska

669.

ózsEF-ARANYNAK

ró/ro 54. [1854. október 16.]
ı

Miután Kegyed Toldi estéjének végszavában, azon aggo-
dalmat fejezi ki, hogy azok kik e müvet az első Toldival össze-
hasonlítják, itt azon gyermeteg eléa.dást s.at. találni nem fogják,
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melly amabban elismértetett, talán nem veszi rosz néven, ha
ezen aggodalom ellenében ovással lépek fel, s részemrölkinyi1at_
koztatom, hogy én semmiképen ezek közé számitatni nem aka.,
rok. Ha valaha müvet láttam, melly minden követeléseinınek
megfelelt: Toldi estéje az, s bár mit mondjon a kritika jelenleg,
a jövő bizonyosan osztani fogja véleményemet, melly szerént Q
költemény még azoknál is magasabban áll, mellyekkel On gaz.
dagitá meg irodalmunkat. Fogadja köszönetemet azon élveze-
tért, mellyet munkájánál találtam, s legyen meggyőződve legõ..
szintébb tiszteletemről

híve
B. Eötvös József

[Címzés :]
Arany János Tanár Urnak.
baráti tisztelettel.

N.Kőrösön

670.

ARANY_To`MPA MIHÁLYNAK
Nagy-Kőrös oct. I8. 1854.

Kedves Miskám!
Vettem leveledet, olly órában, mikor azt jobb lett volna

nem vennem; mert általa méginkább meggyőződtem arról, mit
magam előtt is rejtegetek, hogy t. i. nem vagyok többé az, a ki
voltam. Sokat elmondál benne, a mit én nem mertem magam-
nak megvallani, pedig érzem, hogy úgy van. Hanyatlani -
feledtetni, igen ! ez van hátra. Testi és szellemi gyöngeség mind
mélyebben sülyeszt - s a kárhozónak épen az a szerencsétlen-
sége, hogy látja sülyedését, de nem bir erélylyel, magát az átok
karj aiból kíküzdeni. Ne adja isten, de úgy lehet, jóslatod telje-
sűlni fog s mi nem látjuk egymást többé. Nem azért, mintha
remélném, hogy Szalontára visszavadúlok, - én oda sem vá-
gyom többé - sehova! De vannak perczeim, mikor szeretnék
elenyészni, megsemmisűlni, csakhogy az öntudattól menekül-
jek. Gyulai szokta mondani: fáj az élet. . nekem igazán fáj.
A mi az elmaradt látogatást illeti: neked a te szempontodból
teljes igazad van. Örülj, hogy nem vagy képes felfogni baj omat:
boldog vagy! Te úgy veszed a dolgot, mint rendes állapotban
történni kell: két jó barát szereti egymást; ohajtja látni S 6
vágynak nem 5-6 forint, de örvény és hullám se akadály.
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Igaz! De mikor az ember nem bir elegendő erélylyel magát
10-12 mérföldnyi útra elhatározni, procrastinál, és se czéljáról
lemondani, sem azt kivinni nem képes! De mikor valaki, első-
-rangu költő névvel birván, ha verset akar irni, a tollfaragásig
viheti, s ha van is egy két gondolatja, szárnyaszegetten hull a
földre, mielőtt neki a kellő formát megadhatná! Mikor ostro-
moltatva száz felől, s kínálva pénzzel nem képes öt garast
keresni! Mikor félévig, vagy tovább hagyja magának küldetni
az ingyen lapokat, olly reményben, hogy „istene” egyszer majd
csak sugall neki valamit, - az év telik s a lapok egymásután
csak kimaradnak! Mikor az életpálya, mellyen kenyerét keresi,
ránézve mind terhesebbnek tűnik fel, - mert nem azzal, hanem
saját benső kínaival küszködik! Mikor izgatottan, s kifáradtan
családja körébe tér s enyhűletre, vigaszra volna szüksége; s
akkor sohajokkal, az el nem élhetés miatti örökös aggodalrnak-
kal kell találkoznia, mellyek, bár némák, de annál gyötrőbbek!
- Nem folytatom: úgysem értenéd; örűlj ennek édes Miskám !
Azt azonban láthatod, hogy ha valamelyünk a látogatás meg-
hiúsultával vesztett, az inkább én vagyok, mint te. Kedélyem-
nek a kirándulás, a kellemes időtöltés meghitt, szeretett körben,
jóltevő orvosság fogott lenni. Talán, talán isten nem hagy el
végkép, hogy a jövő nyárra ne számolhassak. -

Szemerét sajnálom, de nem tehetek róla, ha miattam saját
érdekeit mellőzé. Ki tudja, nem fogta volna-e megbánni ez
áldozatot akkor is, ha elmegyek? En olly haszonvehetlen em-
bernek érzem magamat, kinek körében csak unatkozni lehet.
Kérjed nevemben, bocsásson meg: én igazi 8150811 hős lettem, ki
szabad akaratból nem működik, s csak addig mehet, meddig
egy fensőbb hatalom bocsátja. E fensőbb hatalom az én örök
tépelődésem, határozatlanságom, 8: c. szóval betegségem. Mert
betegség ez, édes Miskám: tudom napját és óráját, mikor bekö-
szöntött. Azóta más vagyok, egészen más; s bár azóta is pró-
báltam vagy kétszer pegazusom szárnyait s nem egészen süker
nélkül (Agnes asszony is már ez epocha szüleménye, valamint
Mátyás anyja, részben az első lopás s még vagy kettő) korán
Sem lendűl az úgy, mint előbb. Félek is magamat exaltálni, mert
a kimerültség, melly rá következik, borzasztó. Idegbajomnak
kell lenni: azért vagyok majd ingerűlt, majd levert - gyakran

ok nélkül. Erre mutat az is, hogy kevés bor még derít, és
Semmi rosz utóhatással nincs, kávé pedig (feketén) s különösen
a thea olly erősen izgatja agyidegeimet, hogy ezekkel végkép
felhagytam. Bort, kis mértékben, orvosom is ajánlotta, kiről
egyébiránt nem hiszem, hogy teljesen ismerné baj omat.
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Egyébiránt ne gondold, hogy én talán környezőimet öı-õk.
ké hasonló panaszokkal untassam, mint most veled tevém_
Némán hordozom a kint, s akarom feledni, mikor lehet. Néked
csak azért adám elő részletesbben, hogy ítélj, mit lehet a 1á1;0ga_
tás elmaradtából barátságom rovására írni. Látod, édes Miskám
én vonzódom hozzád, kebledbe öntöm panaszomat, Ohajtonj
leveleidet, azokban vigaszt, nem leverő hangokat keresek; elnë_
zést, nem szemrehányást követelek tőled. Azt nem mondhatod,
hogy specifice irányodban híiltem volna: ha hűltem a világ, .„
magam, és mindenki iránt, az betegségemnek rovandó fel. Meı-1;
a barátsághoz is, mint minden más embeıi indulathoz erély
kivántatik: ezt vesztve kell, hogy amaz is alább hagyjon tüzë_
vel. De a milly érzelmeim vannak: azok tíéíd, úgy mint a bol.
dogabb időkben: megelégszel-e te illyen érzelmekkel, az más
kérdés. En, míg lehet, folytatom ez érzelmek ápolását: s ha
mint írod, leveleink rítkúlnak s egyszer végkép kimaradnak,
akkor én már beteg, nagyon beteg leszek. Addig édes jó Miskám,
ne hagyj el! Addig légy rám nézve az, mi Antaeusnak anyja a
föld volt, kiveli érintkezés mind annyiszor új erőt adott neki.
Talán még van remény hátra; akarom hinni, hogy még felderű-
lök: s ha ez megtörténik, barátságunknak nagy része lesz benne.
De beszéljünk már okosabb dolgokról.

Pesttel, ugyszólva, mi egybeköttetésem sincs. Megjelent
a Toldi estéje, hozzád is útasíték egy példányt, remélem azóta
megkaptad. Pákh azt a vicczet csinálta, hogy Kertbeny ezt is for-
ditja illy czím alatt: ,,soírée beym Schedel." Ennél több szót
az irodalomban még nem ís hallottam felőle. Meglehet csak egy-
szerűen tudomásul veszik, most az a szokás. Nem is várok tőle
valami nagyot. Financíalis érdekből adtam ki, miután a hírnév
rám nézve közönyös lett. Elébb a Csengeıi fűzeteibe akarám
küldeni, de Szilágyi Sándor capacitált, hogy, ha már egyszer
világ elé bocsátom, ostobaság lenne, nem a legnagyobb lehető
dijt venni el érte. Igy adtam Heckenastnak 800 ftért: no de ha
e mű nem érdemli, eleget dolgoztam már ingyen-módra is. -
A Friebeísz-Tóth per kalandosan folyt le, s lovagiasan végződött.
Most helyre van állítva a becsűlet. De persze, erről hallgatnak
mert kényes dolog. - Szász nekem is csak egyszer irt még, - S
én mai napig sem válaszoltam. - Mentovicsra van bízva a kér-
dett előfizetés begyüjtése: de hihetően gyér a jövedelem s azért
halad a mű kiadása. Egyébiránt Mentovics nem embere a f1Z_6-
tésnek; lehet, ő rajta is mulik valami. - Egy társunk millionaır,
de hisz azt tudja egész világ. - A szorgalom napjai beálltalo
növendékeink két annyira szaporodtak. - Szó volt fizetésünk-
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nek Io hold földdeli javításáról. de csak szó maradt. Az
idegenektől azonban didactrumot rendeltek, mi rámegy taná-
ronként Io-20 forintra. Ennyi javulás történt helyzetíinkön.
A drágaság óriási. Szállást is ídestova alig kaphatni: nekem
vagy még ez őszön, vagy legfölebb tavaszszal, költöznöm kell
s nincs hova. Ez a czigány élet is sokat tesz kedélyem romlá-
sára. Én ugyan csak inkább türném, de az asszony örökké bé-
kétlen, s ez a mi engem is azzá tesz. Gyöngédtelen modorral nem
vádolhatom, de épen e néma bú, epedés, rejtett könyek az én
gyilkosaim!

Megint ott vagyok a hol voltam. Egy circulus vitíosusban
élek, mellyből nincs erőm menekülni. - Gyermekeím egészsége-
sek és nagyok; Laczi már a II osztály növendéke s jól tanúl;
Julcsa maholnap eladó lesz. Jó gyermekek! bennök találhat-
nám legfőbb örömemet, ha látásuk egyszersmind nem aggasz-
tana jövőjük felől !

Az, a mit rendesen egészségnek hinak, megvan nekem.
Fölkelek, eszem és iszom, mint más; alszom ís, de álmaim nehe-
zek. Fájdalmakat nem érzek, kivéve néha mellemben, de ez már
nagyon régi, s annyira megszoktam, hogy nem törődörn vele.
Azt is megengedem, hogy bajom hypocondría, de ha az, akkor
e nyavalya koránsem olly nevetséges, mint állítják. Mert mi
lehet borzasztóbb olly szenvedésnél, melly a szellemnek szár-
nyait szegi, az önbizalmat melly nélkül nemcsak nagyot, dicsőt
alkotni, de még a közélet kiványainak megfelelni sem lehet,
elöli; hogy az ember magát mindig, mint gyámoltalan, életre
nem való, semmi embert, képzelje; s összehasonlításban irígyelje
sorsát azoknak, kik bolondot ugyan, de valamit mégis tesznek,
mert erélyök van. S én ídestova íıigylení fogom a Tubolyi zsen-
géít s Czelder Márton költeményeit! - irígylem a charlatánt, ki
egyvilágoteltudbolondítni, mert csalásra legalább, energiával bír.

Bocsáss meg, édes jó Miskám, hogy illy sötét dolgokkal
ijesztelek. Másszor nem írok így: másszor igyekszem téged is,
magamat is földerítni. De most kelle ezt tennem, mert különben
nem fogtam volna előtted magamat kimenthetni. Kelle, hogy
ısmerd állapotomat, s ne írj mindent baráti érzetem rovására.
Illyenfélét írtam volt multkoıi első levelemben is, mellyet eltép-
tem, s nem küldtem el hozzád, kímélni akarván. Enyhébb vála-
szom nem elég-ített ki: nyilatkoznom kelle. Es most isten
áldjon meg. Kedves nődnek add át nőm szives csókját s az én
üdvözletemet. Téged pedig fiastul ölel számtalanszor

barátod Jankó
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671.

ERCSEY sÁNDoR-ARANYNAK

N. Szalonta, October 1:8. r854_
Kedves bátyám !
Ha jól emlékezem, mintegy IO-Iz. nappal ezelőtt, egy

levelet írtam volt bátyámnak, melly kizárólag a ház ügyét és
baját tárgyazá.

Minthogy ezen levelemre maig sem válaszolt bátyám ; és
minthogy abban azt is irtam volt, miszerint nagyon bölcsen
cselekednék bátyám, ha Szalontára lerandulna[ !] - már, _..
kivált a nem-válaszolás miatt, - azt kezdém hinni, hogy csak.
ugyan meglátjuk egymást, Szalontán.

Azonban ebből, mint látom, nincs és ez idén nem is lesz
semmi.

Minthogy pedig a ház ügye halaszthatatlan, ujra kényte-
len vagyok irni.

Mellőzőm most a háznak fölépitésí tervét, mit közelebb
küldött soraímban érinték, - csupán a dolog vagy is a ház
mostani állását adom elő, melly is ez.

Azon pénztárnok, ki már egy év óta a házban lakott, -
a közelebbi napokban Szalontáról elköltözni szándékozván, -
ez okból én a házat, egy főbírói actuariusnak, ugyanazon évi
bér mellett, mennyiért a pénztárnok bírta, t.i. 80. pfntért kiad-
tam. - Azonban a házban - mindamellett hogy azon német
meglehetős tisztán tartotta, bizonyos butoráról a büdösféreg
elterjedt. Úgyhogy most már e miatt, annak falát meg kell
hántataní. A tető, mellyet most két éve reparáltak, elromlott.
Kut semmi sincsen. A színről a nád régen lekopott; a kaput,
utc[a]ajtót és keıitést pedig (:az utca felől:) a szó teljes értel-
mében, a ,,míatyánk" tartja. És azt egyátaljában nem lehet
mondani: hogy ezen romlásokat a lakó csinálta volna ; mert
példaul a kapu (:mellyet jóformán ki sem lehet már a roszaság
miatt nyitni:) egy év óta, tudom nem nyittatott ki négyszer.
Sőt ezen menőfélben lévő német, némelly csekély reparatiokat,
a házbéren kivül tétetett is; így például hogy egyebet ne emlit-
sek, - deszkából árnyékszéket csináltatott.

Mindezekből csak azt akarom kihozni, hogy a ház és an-
nak környéke rosz, nagyon rosz, kimondhatatlan rosz. Úgyh0glf
én még azt sem tudom mennyibe fog kerülni, a most (:hogy 1141110
mehessen belé:) mulhatlanul teendő reparatio. Ez okból, mmt-
egy félve adok szabadságot ezen reparatiok némülyes mešté'

496



telére; nehogy azt hígyjék bátyámék, mintha én azon házzal és
40 ennek csekély bérével semmit nem gondolnék.

Ha hát csakugyan nem jöhet bátyám, legyen szíves hala-
dék nélkül irni, mi tévő legyek. - Van-e tudniillik szándéka
jövő tavasszal azon házon valamit állandóan épittetni vagy
nincs? Mert az első esetben, a, - mint mondám - halasztha-

4s tatlan és pedig sokra rugó reparatiot úgy tétetném hogy az csak
tavaszig bírja. Egyébiránt hiában is ügyekezném azt ugy tétetni
hogy állandó legyen, mert az szinte reparálhatlan.

A házbér utolsó angariaját még nem kaptam kezemhez, ha
pár nap mulva lefizetik azt, azonnal elküldöm. Akkor egyszers-

50 mind irok egyébről és mindenről.
Tehát vagy irjon, vagy-ha lehet - jöjjön bátyám.
Csókoljuk mindnyájokat

Sándor

U.i. Ha jön, vagy jőnek bátyámék a biró-féle házban keresse-
55 nek; mert már ott lakom.

[Címzés 2]
Arany jános főgymnasiumi tanár
urnak, tisztelettel
Szegeden át. N.Kőrösön

672.

ARANY-EöTvosJózsEFNEK
[Nagykőrös, 1854. október 21.]

Mélyen tisztelt Báró ur!
Vettem becses sorait, s azok engem kétszeresen megörven-

deztettek. Az elismerés, mellyet öreg „Toldim” irányában tanú-
sítni méltóztatott, olly dilemma rám nézve, mellynek, mindenik

5 ága csak örvendetes lehet. Mert, ha érdemlí művem e dicséretet,
emeli annak becsét azon tudat, hogy olly férfiutól jő, kinek
szavazatját többre nézem egész csoporténál ; ha pedig előszere-
tetből „ultra placitum laudavit", ezt, mint ujabb tanújelét ve-
szem azon becses vonzalomnak, mellyet irányomban már más
alkalommal is tapasztalni szerencsés valék. Ha dilemmám rosz,
ha a szigorú műbíró a rokonszenves költői egyénnel ugyanaz:
ugy örömem kettős. Engedje kijelentenem buzgó köszönetemet

10
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a méltányló, rám nézve jutalmazó sorokért, s fogadja, minden-
kori tiszteletem mellett, legszívesb érzelmeím tolmácsolását,

NKőrös oct. 21. 1854.
igaz tisztelője
Arany János

[Cımzés 2]
Méltóságos
B. Eötvös József urnak
teljes tisztelettel.

Pesten.

673.

ARANY-ERCSEY SÁNDORNAK

Nagy Kőrős. octob. 21. 1854.
Kedves öcsém !
Azon leveledet, mellyet te énhozzám állítólag Io-Iz nap

előtt iı`tá1, nem kaptam meg, és így természetes, hogy arra nem
is válaszolhattam; annál kevésbbé mehettem Szalontára, mi
jelenlegi körülményeim közt teljes lehetlen is volna, ha nem
az a rosz viskó - hanem ,,fractus illabatur orbis” is; mert a
szorgalom napjai I/ő October óta folynak s az iskolát illyenkor
hétszámra elhagyni nem lehet. Igy tehát a látogatásból, igazán
mondod, ez úttal semmi sincs, de nem is tudom, a viszontlátás
örömein kivül, mi lényeges haszna volna annak. Ha az a ház
olly rosz, mint írod, akkor a római pápa sem állhat ellent buká-
sának, az én bemenetelemtől ugyan meg nem gyógyúl. De
csodálkozom, hogy teteje, melly két évvel ezelőtt volt megná-
dalva, már ismét segélyért kiált; többi gyarlóságaira el voltam
készülve: erre nem. Hiszen egy nádtetőnek évekig meg kellene
birnía: bizonyosan megcsalt a mesterember, ki úgy kötötte fel
a nádat, hogy két év alatt ismét széthulljon. De roppant az, a
mit ottan javitni kellene s én igazán nem tudom mítevő legyek.
Eladni sajnálom, tartani így nem lehet, a javítást nem győzöm,
- s ha, mint irod, reparálhatlan, akkor egészen újat kellene
helyébe épittetnem: arra módom nincs. Hozzá az a büdös férge-
zés, melly ott kiírthatlan, bár a fal megvakartassék is, mert a
padlás deszkák s gerendák egy legió csimaznak is menhelyűl
szolgálnak. Kút, kerítés, szín, mind igen sokba jő. Nem tudom.
mit irhattál előbbi leveledben ; mit lehetne a házon, tavaszszal,
mint írod állandóan épittetni: következéskép arra sem felel-
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hetek, hogy a csak tavaszig biró reparatiókat miként tetesd.
Azt hiszem, hogy ha például a fal nincs kidőlve, meg lehet úgy
tapasztatni, hogy ne csupán tavaszig tartson; ha a tető helyre-

3° hozatik, az is megállhatja tovább is - valamint ha a kerítést
megújitnók, az sem következik, hogy tavaszig semmívé legyen.
Megvallom nem képzelhetek olly rosz valaınit, a min a repara-
tio épen ne fogjon: de perse a mesterember inkább szeret ujat
dolgozni, mint igazitni. Már kedvesem, te rád néz az a szivesség,

35 hogy kigondold, mikép lehessen azt a házat lakhatóvá tenni. A
házbér utolsó angariáját, bár itt is szükség volna rá, fordisd[ !]
az elmúthatlan reparatióra ; arra a mi most legszükségesebb ; vala-
mint a többiből is, rád bízom, a körülményekhez képest gazdál-
kodni, s nekem a hovaforditást utólagosan meg-írni. Ennél töb-

4° bet nem tehetek, mert itt alig élhetni a drágaság miatt, követ-
kezőleg pénzt haza küldenem, nincs módomban. Ha mind ezzel
sem lehet azt a házat fentartaní: akkor kénytelen leszek róla
máskép határozni, s vagy felépítését vagy eladását munkába
venm.

45 Különben egészségesek vagyunk, s leszáınítva a szűk időt,
semmi bajunk. Várom közelebbi válaszodat, és valami tervet a
teendő, vagy tett javltásoknak - mellyekkel isten téged is
engem is megvert - Addig kedves Lináddal s Vílmáddal együtt
ölellünk és csókolunk.

5° rokonod
Arany János

Sietve irok, hogy mielőbb megkaphasd.

[Címzés:]
ífj. Ercsey Sándor ügyvéd urnak

Szalontán.

674.

ARANv_oYULA1PÁLNAK
21/x 1854.

Kicsikém!
Egy levelet zártam ide, minthogy az Eötvös lakát nem

tudom; kérlek légy szives kézbesítni, _üdvözletem mellett.
Hogyan vagytok? A népkönyvéről az 18° füzet óta mit sem

5 tudok, él-e? hal-e? Munkát a 6-k füzetre nem küldhettem; mert
szokott apathíám még mindig tart. A Csengeri küldeményének,
mellyröl multkor említést től, szinte nem láttam ez ideig se hírét
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se hamvát: vajjon nem járt-e úgy, mint az első? - Nem jöttél
ki, rosz ember, pedig vártalak ám nagyon. Most diligenciánk
van: robotolunk erősen. Ha előbb nem, Karácsonra már csak
kijöhetnél. Breviter irok és confuse, mert sok a dolgom. Máskor
többet. Köszöntöm Keményt és Csengeıit; téged pedig ölel in
perpetuıım

barátod
Aureus.

675.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK

[Hanva, 1854. október 21.]

Édes barátom !
Sajnálom, igen sajnálom ha tán akaratom ellen nyerseb-

ben irtam hozzád mint kellett volna el nem jöttödért, s most
ez lőn oka fájdalmas levelednek. Mindent elhiszek, mindenben
igazat adok, csak egyet nem hiszek: hogy t.i. állapotodat ne
érteném, értem biz én anyagi és szellemi tekintetben egyiránt!
S mennél inkább értem, annál jobban sajnállak. Az anyagi dol-
gokra nem sok magyarázat kell! Én is szegény vagyok s szegé-
nyebb szülőket és rokonokat kell táplálnom; a jövőre, fiamnak
egy fillért sem tehetek félre; ez nekem is sok aggodalmat szül.
Szellemi bajodon pedig szórul szóra átmentem! Posonyban
1848-ban egy Hanéli nevü Öreg homeopathához azzal mentem
be, hogy én ,,megakarok tébolyodni” - hányszor gondolkoz-
tam öngyilkosságról, de nem volt hozzá elég bátorságom! ez
barátom mind aranyér! ha Ioo Orvos mondja is hogy nem az:
nekem higyj: aranyér! átmentem rajta, ösmerem; azért ne ag-
gódjál mert elmulik; megszenvedtet de el fog mulni. Ismét és
ismét ajánlom a hideg vizet inni és mosakodni egyaránt, fejed,
nyakad, melled most [= mosd] mentül hidegebb vizzel ha csak
egyszer is napjában. Azonban legyen aranyér vagy nem aranyér
vagy hypocondria vagy bármi: a baj meg van. És helyzetedben
valóban igen nyomasztó, mert nem csak a magadé vagy. Továb-
bá te azt hiszed, hogy én is nem ugy dolgozom mint te? hogy
én is font számra nem mutathatom meg az elkezdett és be nem
végzett s soha be nem végzendő verseket? ugy van az, barátom l
Nem azt mondom ezzel: hogy vigasztalás az én levertségem ne-
ked; hanem hogy van más is a ki bár azon bajoktól ment némı-
leg, mellyekkel te kíizködöl, még sem igen rııgdalózik pegazıısêli
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aztán ez is változik, pásztára jár az illyen baj, mint az eső. Igaz
én sok bajjal (betegséggel) vesződöm, hol fiam hol feleségem
vannak roszul. Fiam két év óta mióta él, mindig beteg ! mennyi
kín, mennyi nyugtalanság, virrasztás éjszakázás van vele !
Szegény feleségem már egészen Összetörve van. Furcsa! a nyá-
ron, mikor vártunk még fiam is meglehetősen volt, de most már
ismét hervad, enyészik, azt hiszem tavaszig eltemetjük. Szinte
ohajtom hogy pihenjen meg örökre, mert nem életre való, ha
csak valami csuda által ki nem vergődik még. Illyen állapotban
nem lehet irni, nem is gondolok az írásra; de nem is bánt hogy
nem írhatok; e tekintetben sorsunk különböző, téged méltányol-
nak es 'várnak tőled; engem a kutya sem ugat meg iı`jak bár vagy
ne irjak; egyik sem mosolygó állapot, de megösmerem hogy a
tied terhesebb. Igaz barátom ! hogy ezek az emberek egész erély-
lyel döngicsélnek, és a magyar publicum nem a minőség hanem
a mennyiség szerént méıi az embert és irót; mint a tótnak, ha
rosz is csak sok legyen, s e tekintetben bizonyosan előnyük
van; de engem mindkettőnkre nézve csak az Vigasztal: hogy ez
is fordul, majd megint kedvet kapunk.

Mindenesetre táplálmmk nem kell a csüggedést es levertsé-
get ! és te különösen vigasztalhatod magadat, mert ha megszűn-
nél is irni: nem fogsz elveszni olly könnyen az eddigiekért már,
mint más ember. De meg mi az egész magyar irodalom? sőt
maga e nemzet is? Mik egyes irók? bizony édes Jánoskám mind-
ez egykor, a mint a világ forog, fenekestől elfeledtetik. Nagyon
szeretlek édes Jánoskám ! hogy nekem voltaképen irsz állapo-
todról; ha részvétem orvosság volna: már régen jobban lennél;
nagyon örülök, hogy a velem való közlekedésből némi felderítő
hasznot vársz; hiszen csak én is sok tekintetben hasonló ne
volnék hozzád! hiszen ha két ellenkező polus volna kedélyünk
és állapotunk, ugy tán hathatna egymásra! de igy csak a maga
baját látja, a másikéban az ember! azonban meglehet hogy
mint az aczél és kova bár két hideg test, meleget, szikrát hoz
elő, úgy mi is lendithetünk valamit egymáson. Én mindenesetre
örömemet fogom találni mentül gyakrabban törtenendő közle-
kedéseinkben. Aztán a mint irod csak meg maradunk még! s
ne fogd fülön azon feketevérü állitasom- vagy joslatomat: hogy
egymást nem látjuk többé ! ez még is komiszság lenne a sorstól!
még én is meglátogathatlak, mikor nem is véled ; mihelyt felet-
tem is derüsebb lesz egy kissé az ég. Szóval várjunk reméljünk.
Tudom: szegény jó feleséged is mennyit szenved miattad! (de)
gondold meg! hogy a kit olly nö és gyermekek környeznek az
nem lehet egészen boldogtalan.
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Hagyjuk hát végképen el a nem látogatás feletti beszédet;
nem jöttel most, eljösz és jöttök máskor! hagyjuk a setét képe_
ket; hidd el azoknak is van bajok a kik palotában laknak. -

Totdí estéjét vettem, köszönöm. Nagy gyönyörűséggel ol-
vastam végig, és ha criticus volnék ehnondanám mint ollyan,
róla véleményemet; de minthogy az nem vagyok s nekünk nem
is szokásunk egymásét dicsérni vagy birálni, (mi annak a jele:
hogy az iróskodáson tul más valami is köt egymáshoz): csak
ugy parlagiasan szólok egykét szót rola. Kár hogy sajtóhibák
is akadnak meg benne ; türtette helyett tüntette; bttn-tettet helyett
büntetett,' aztán szeretném ha nem szeretnéd ugy népl-zö11;e_
ményben az összetett szókat, mint ellenségoér, különben is a
népi magyar nyelv ezt nem igen szereti; van ugyan kaýanyét,
szekérmd sat de meg sem tanácsos sűrűn használni. Miért irod
a jártányerőt jártányz'-erőnek? ott a hol Toldi az olaszt megöli
meg egy strópha hiányzik; láttatni a komokon holtan fekvõ
olaszt, a gyengébbek kedveért. Tudom én miért van ez, és Horacz
Ars poe'tíeája után ezeren mondták követték ezt az elvet, de
érzem is hogy oda még kellett volna. Miért irtad azt az utószót?
mondván: hogy ezt nem fogadja ugy a publicum mint az elsô
Toldit stb. Ezt nem tettem volna ; sok ostoba ember és criticus
alá lovat adtál magad. Hol Lajos Tolditól bucsúzik: a király
egy kissé hosszadalmas, sőtutóvégre értekezm'kezd lőporról sat. -

Egyebiránt barátom meg lehetsz elégedve az öreg Toldi-
val ,` épen ollyan derék vén ember, mint a minő ifju volt. A Gyula-
fiak szerelme igen-igen szép; a viadal erőteljes, a 4-ik ének
legszebb, a mint vissza viszik a Rákosról a szökevényeket, ez
igen gyönyörű; az utolsó ének szinte, szóval nekem az egész
költemény teljesnek látszik. Igen fain tapintat volt tőled azon
festett oroszlán hístoríának íllyetén beleszövése ; most már a
Dalíás időkből bátran kimaradhat; elő van adva, meg sincs;
el van mondva s Toldit meg sem teszi csuffá, mert hiszen hátha
,,soh. se történt ez meg!" Szóval én teljes gyönyörűséggel olvas-
tam, s ne hidd azt: hogy pusztán tudomásul vétessék; még
Jokai is ir róla! pedig ő, legalább engem, ha (Hanván) isten
tudja mit irnék is, megemlitésre meltónak sem tart. No de annál
többszőr emlegette a Vadrózsákat.

Ime itt küldöm a példányt. Én vagyok az igazi népköltö,
mert én ponyvára jelenek meg. Sajnálom: hogy még is csinosab-
bat nem küldhetek. - Mentovicsot üdvözlöm, köszönöm e
diszpéldányt, sajnálom hogy ollyannal nem visszanozhatom. -Í
Bizony pedig szeretnék bizonyost tudni már azokról a le-vetekrói
Szásztól; mert egykét praenumeransom sürget ; megfogadtam:
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hogy többé sohse gyüjtök senkinek; de azért csak irj valamit te
meglehet mást gondolok, ha t.i. a magad érszenyébe foly a
haszon.

No édes Jánoskám ! hát most az isten áldjon meg! Szeres-
sük tovább is egymást, ha bár az egész világ iránt elhűlünk is.
Meglásd: még mi is leszünk vígabban. Várj csak! még elbeszél-
hetem neked a Szeremley Gábor egerét! de most tieiddel együtt a
jó isten áldjon meg. Csókolunk ölelünk mindnyaján.
Hanva oct 21 I854

igaz barátod
Miska

676.

GYULAIPÁL-ARANYNAK
Pest. oct. 23. 854.

Kedves barátom!
Tegnap vett leveledre ma már válaszolok örömömben,

hogy nem haragszol reám. Bocsáss meg, hogy sem nem látogat-
talak meg, sem a husz pengöt nem küldhettem el képviselőmül.
Mindennek Vas Gereben az oka, hogy az ördög vinné el.

Egy ivnyi novellát ígértem volt neki 25 pengőért, melyet
tiz nap alatt elvégezni remélék. Azután Szilágyinak akartam irni
nehány tárczaczikket 30 pengőért és végre pénzzel és jó kedvvel
hozzád rándulni pár napra. De Vas Gereben ezer kérelmeim
daczára is elvitte tőlem novellám elejét, mielött be lett volna
fejezve. Ez szerencsétlenné tett bele zavarodtam. Az egy ívre
számított novella két ívre nyult s egész a mai napig kívánom a
közönségnek a ,,jó éjszaká"-t.

Ime az én ujabb komikus szerencsétlenségem. Azonban a
20 pengöt illetöleg mi halad, el nem marad. Ujra reményem
van nehány forinthoz. Összegyüjtöm gyerekek számára írt
verseimet s eladom Heckenastnak. Keveset remelek ugyan
belőlök a többek közt azért is, mert nincs szándékom nevemet
kıtenni, de ennyit minden esetre igen, mi adósságaim tisztázá-
sára elég.

A másik husz pengőt illetőleg aggodalmad fölösleges. Mi-
dön költeményedet Csengerynek átadtam, azt mondá: majd
átadja díját nekem elküldés végett. En azt feleltem: küldje el ő,
mert nekem sok a dolgom, könnyen elveszthetem s több effélét.
Azt hittem, hogy már rég elküldötte. A mult hó végén irt leveled
következtében tudakozódtam a dolog felől. Csengery azt felelte:
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még nem küldötte el, mert Számváld a füzet megjelenésekor
fizet, mi e napokban történik. Tehát nincs baj.

A meg nem küldött füzeteket megrendeltem számodra
3° Soha olyan rosz expeditiot, mint a Számvaldé.

„Toldy”-d nagy hatást tett. Értem az irói köröket, mert
az ugynevezett közönséggel mostanság keveset érintkezhettem_
Kemény, Csengery, Eötvös el vannak ragadtatva. Tóth Kálmá..
nék jobbnak tartják, mint az elsőt, csak egy nagy hibát födeztek

35 föl benne: a legszebb helyek egyikét, midőn Toldyval a királyi
udvarban gunyolódnak. Szóval az irói körök igen jól vagy elég
jól fogadtak. Csak Toldi Ferencz nem tud megbaratkozni az ő
dédatyjával.

Az én véleményemet a B. P. Hírlajb tárczájában fogod
"° olvasni, mert Kemény regényen dolgozván, egyhamarjában nem

irhat róla. Szeretném egy igen csinos tárczaczikkel fölvillanyozni
a közönséget s müvednek szépségeit nem annyira bonczolgatás,
mint lelkesülés által tüntetni föl. Szándékom inkább szép, mint
okos dolgokat mondani róla. Bárcsak sikerülne!

45 Mi most egy kritiko-szépirodalmi lap megalapításaban tör-
jü.k fejünket. Munka- és pénz-részvény utján szandékozunk létre
hozni közös veszteség és nyereségre. Közelebbről irni fogok ne-
ked ez ügyben.

Most az ég áldjon! Karacsonban minden esetre látni fog-
5° lak.

barátod
U.i. Az Eötvös levelét még ma átadom. Gyulai

[Címzés:]
Arany jános urnak. Nagy-Kőrös.

677.

ARANY-GYULAIPÁLNAK
NKőrös nov. 6. 1854.

Kicsi Palim!
Ne búsongj te örökké azon az elveszett 20 pengőn, avagy

sürgetlek-e én téged azért, hogy a lelkiismeret olly nagyon há-
borgat? Majd ha egyszer jó módod lesz, kiválasztasz Medecznél

5 egy Io-I2 pengős pipát s elküldöd ajándékba, aztán quittek
leszünk. Ha pedig módod nem lesz, az is elmarad s nem esik ki
a világ feneke.
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Hanem most egyre kérlek. Menj el még egyszer a Herr von
Goldner zsidó szabóhoz: tudd meg tőle, birja-e még mértéke-

10 met, mellyet 2 év előtt könyvébe iratott? Ha igen, válassz ki
1;õ1e egy sötét szinű jó téli nadrágot és mellényt, mondj ad pa-
kolja be és vasúton küldje el. Te pedig a Csengerinél lévő 20
pëngőből fizesd ki, nehogy tévedésből megint két évig legyek
adós Goldner urnak. Erre nagyon kérlek, mert szükségem van

15 rá.
Állapotomról és bővebben máskor ; ezzel azért sietek,

mert szeretném ha holnap vagy holnap után még Salamontól is
ki lehetne küldeni.

Isten áldjon!
20 barátod

Arany János
[Címzés:]

Gyulai Pál urnak.
Pesten.

Uıiutcza 13 sz. 2 emel.
az udvarban, balra.

678.

KERTBENY KÁROLY-ARANYNAK
Pest, 101154 [10. 11. 1854], Ereitag

Hotel Jägerhorn
Geehrter Landsmann!
Es ist meine Pflicht vis a vis dem europáischen Publikum,

da ich zuerst Ihren Namen in der Welt bekannt machte nun
auch die zweite Hälfte eines Werkes deutsch zu bringen, das so

5 beifällig aufgenommen wurde, welches aber immerhin erst durch
diesen Nachtrag künstlerisch abgeschlossen sein wird.

Weder Sie noch Ihr Herr Verleger können mich an diesem
Vorhaben hindern, da ich meine Uebersetzung wie alle anderen
im Ausland erscheinen lasse, auf welches die oesterreichischen

1” Prelššgesetze, die auch im Innlande nur eínjährigen Schutz
gewähren, keinen Einflul3 haben. Uebrigens kann Ihnen Beiden
dieser EntschlııB nur wünschenswerth sein, da mehrere Ueber-
setzungen ein und desselben Werkes stets nur für die Vortreff-
lıchkeit desselben sprechen, also für jede Uebersetzung mehr

15 Absatz in Aussicht steht, und obendrein der Vergleich des
Werthes ein eklatanterer wird.
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Bei Ihrem trauıigen Geständnil3e, das mir Ihr lezter Brief
machte, dem zufolge Sie selbst annehmen, das Deutsche weni
zu verstehen, dagegen sich gerne von Anderen, muthmalšlicã
Unberufeneren, leiten und bestimmen lassen, ist eigentlich völ-
lig unnöthig, Ihnen eine Probe meiner Uebersetzung einzusen_
den, jedoch dient es zur Beruhigımg meines Gewissens, daB ieh
auch hiebei, wie bei allem Uebı-igen, nichts versäumte, ein
rechtzeitiges Verständnilã wenigstens möglich zu machen, wenn
man auch thatsächlich meinen guten Willen gewiB wieder
verkennen, und durch Unhöflichkeit vergelten wird.

Sehen Sie daher all diese Schnitte nur als ein Zeichen an
das ich, trotz aller etwaigen persönlichen Bezügnissen, lezterezi
nie meine objektive Achtung eines bedeutenden Geistes opfere
und ihn stets jene schuldige Rücksicht angedeihen lasse, dje
in dem Verhältnilš zwischen einem groBen Dichter und einem
unbeholfenen Uebersetzer in der Natur der Sache liegt.

Meine Uebersetzung ist beinahe schon ganz fertig, und
soll noch in diesem Jahre gedruckt werden.

Es grül3t Sie
hochachtunsgyoll

Kertbeny
Probe!

TOLDI'S LEBENSABEND
Erster Gesang

Der Scheitel der Natur war vom Herbst bereits bestıichen,
Der Thau in Reif verwandelt, das grüne Laub entwichen;
Stets kürzer wurd' die Stral3e die nun die Sonne machte,
Und lange schlief darnach sie, wenn Sie den Lauf vollbrachte.

Am Horizont des Himmels ruht' sie am tiefsten Rande.
Den Alten Winkend: ,,Kommet, lal3t ab vom irdschen Lande !"
Es schwindelte wohl Manchen der Kopf bei dieser Mahnung,
Doch nacheinander gingen ins Reich sie frommer Ahnung.

So ruhte sie auch nun aus, zurück noch einmal schauend;
Geglättet lag die Wiese, der Himmel klar und blauend;
Von Millionen Sonnen die Wiese Wiederstrahlte,
Wolıin sie sah, die Sonne sich tausendfältig malte.

Hier in des Teichleins Spiegel, und auf des Hügels Mahde11„
Dort an dem kleinen Käfer, im Graas, im Spinnwebfaden ;
Ueberall, allorten, Wohin ihr Aug' nur dringet,
Sieht sich die alte Sonne im Wiederschein verjünget.
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Sie blickte wohl nach Vielen, was ihr noch trefflich glückte,
Am allerschönsten aber nach Nagyfalu sie blickte,
Nach Nagyfalu ins Dorf hin, nach Toldi's Garten traulich,

w Betrachtend wohl die Bäume entschwebend Laub beschaıılich?
Vielleicht auch jene Schatten, ihr schräg ins Antlitz fallend,

Die Abschied von ihr nahmen, tief hin am Boden wallend?

zs Dahin vielleicht und dorthin vielleicht aufs Kreuz von
Stein dort,

Das an dem FuB des Hügels im Sande stand allein dort? .
Nicht dahin und nicht dorthin; dem Toldi nur, dem Alten,
Der dort am Hügel kniete, all ihre Blicke galten.

Kein schwarzes Härchen hatte am Haupte mehr der Alte,
vo Bis auf die Brust hernieder der Silberbart ihm wallte;

Sein Bart, sein schöner Weil3er, darüber er im Krıieen
Die Hände hielt geschlossen wie matt von irdschen Mühen.

Dort betet still und tief er im übergrasten Sande;
Ein Thránlein glitt ihm manchmal hinab vom Augenrande,

75 Und manchmal, doch nur selten, die Lippen er bewegte,
Kein Ton jedoch, wie leis auch, entfloh, wenn er sie wegte.

Es zog ihm durch Gedächtnilä sein wirrsalvolles Leben,
Das nun im kalten Winter, doch still und rein und eben ;
Jezt sind es schon drei Jahre, seit er dem Hofe ferne,

°° Die bessre Heimath suchend, die jenseits diesem Sterne
u.s.w.

[Címzés:]
Herrn Johann Arany
Professor in Nagy-Kőrös

679.

KovÁcs JÁNOS-ARANYNAK
Geszt 26/II 1854.

Kedves Barátom !
_ Én ugyan biztosan hiszem, hogy te Domokostól Nizzából
IS kapsz levelet, annyival inkább, mert nekem már öt rendbeli

5 verseit küldte meg, mellyeknek bírálatod alá való juttatását ő
nehezen múlasztotta el. Ha ez azonban nem történt vólna, ezen-
nel van szerencsém jelenteni, hogy az olasz éghajlat, kezet fogva
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egy ügyes orvossal, sokkal szerencsésebb eredménnyel örven..
deztet meg, mint millyennel a pesti és bécsi legvérmesebb remë._
nyű orvosok biztatni mertek; mert ezeknek nagyobb része azt
állitotta, hogy ha ő szerencsére azon egy lessz is a 100 közzül
a ki megszokott gyógyúlni, de a baltüdeje az életmüködéseiré
nézve el lessz veszve, s csak Sauer mondta azt, hogy nem az egesz
baltüdő, hanem annak csak mintegy 4 |:| hüvelynyi része fog
corpus mortuum-nak maradni. Azonban a jó Isten annyira ked-
vezett, hogy egy hónapi cura után a baltüdőnek, melly egészen
elvólt zárva, már 2/3 részében szabadon folyt a lélekzés, s orvosa
hite szerint Karácsonra telyesen vissza lessz adva az egész bal-
tüdő. Mind a mellett is ott kell maradniok egészen Májusig,
nehogy a magyarországi zordon éghajlat betegségébe vissza
ejtse a még sokáig érzékeny tüdőt. Igy már most a velem együi,-|;
nagyon megszomorodott és levert szülék reménylik annyi áldo.
zatuknak sikeres eredményét. Az olaszhonban telelésök 8.500
p.ftba kerül.

Barátom ! én most egész nyúgalomban élek a magam kedv-
teléseinek ; az ősszel mig jobb idő vólt, s mig pénzzel győztem, a
hegyek közt folytattam kutatási utamat kedvező eredmény-
nyel; az óta itthon kertészkedem, vadászgatok, olvasok, és egy
egy keveset irok. Egy bekecset kell ez időn lőnöm, s már 3
rókát a tarisznyámba csaltam. Szalontáról csak annyit tudok,
hogy Mezei f.hó 17-kén neveztetett ki szalontai Cs.K. Birónak
5oo p. ft fizetéssel. Ki lessz helyette a Jegyző még nem tudni,
annyi azonban bizonyos, hogy a leendő Jegyzőnek németül kell
tudnia beszélni és írni! Igy lessz az özvegy görögszékből biróné.
Biróné sem szeretnék ugyan lenni, de még Jegyző sem ám az én
Feri barátom mellett; s úgy hallom a szegény ártatlan Balog
Mihály birói számadására is szomorú sors vár.

Nőd kezeit és gyermekeidet csókolva, s téged ölelve,
Károlyiékat köszöntve maradok

barátod
Kovács János

680.
ARANY-szÁsz KÁROLYNAK

[Nagy Kőrös, 1854. december 1.]
Fiam Karli!
Ez a sok henye tanár itt Kőrösön még a nyár közepén a1'1'f-`=l

határozta, hogy hozzád egy collectiv levelet küldjön, nem an11Y1"
ra költségklmélésből, mint azért, hogy csőstül és egyszerre kapd
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az áldást ; miután pedig e holy allianceban Mentovics és Szilágyi
is bennfoglaltatnak, képzelheted, hogy lehetlen volt el nem kés-
nünk. Én ugyan mindég intettem őket: írjatok már semmire kel-
lők ! de azért még sem írtunk. No de valahára mozog a toll, uti
figura docet.

Távozásod óta, úgy hiszem, eltelt vagy 8 hónap: mint
vagy azóta? mint vagyımk azóta? Remélem, te jól, nem egészen
idegenek közt, s azt hiszem már megszoktál és derűltebb vagy:
noha a muzsa hallgatását nem egészen jóra magyarázni annál
hajlandóbb vagyok, mert velem is ollyanforma az eset. Én csak
várom, és mindíg várom, mikor lesz már kedélyem ege tisztább;
de úgy látszik, ez árnyék síromig kisérend, s abból, hogy engem
többé valamelly tárgy lelkesítni tudjon, semmi sincs. Mindaz-
által fúrok és faragok néha valamit: privát passióból. - Mi
eredménnyel? nem tudom.

A kőrösi ujságok meg-írását avatottabb tollra bízom. Tom-
pától nem régiben kaptam levelet, panaszol rád, hogy mióta
pap collegája vagy még csak nem is irtál. Különben vele most
békűltem ki, - már ez évben másodszor. Haragutt, hogy a
nyáron be nem váltottam igéretemet és hozzá föl nem mentem.
És ez pimaszság is volt: de mikor engem 12 bival se mozdithat
ki Kőrösről. Ide tapadtam, mint a szurok ; itt kell unatkoznom
még a szünidőben is, ezt már úgy akarja a sors. Ez is nyavalyám
egyik jele ! ha csak nem visznek, nem tudok menni sehova.

Az irodalomról kevesebbet tudok, mint te. Litteratııra kis-
asszonynyal félévben is alig találkozom egyszer, s mindinkább
hülünk egymás iránt. Kerítők pedig nem hiányoznak: de mi
haszna ! a kisasszony nem bájol engem többé, fogadott, kibérlett
Don Juanja pedig nem tudok lenni. Igy tehát a billet douxk, a
lapok egyenkint elmaradoznak tőlem és én maradok tisztessé-
ges . . . agglegény.

Toldi estéjéből competál neked egy példány, azt tudom.
De az első lieferungot az én 12 collegám úgy elkapkodta, hogy
már most várakoznod kell. Legjobb lesz, ha magad feljősz a
nyáron, s ellopod - saját példányimat! Igazán Károly, mikor
Jősz fel? Nem Kőrösre, hanem csak Pestre, majd akkor mi is fel-
rándulnánk.

_ Nőm, gyermekeim egészségesek s szívből üdvözölııek. Én
pedig a kurta levélért hívatkozván az idő rövidségére, vagyok
ezerszer ölelő barátod

Arany János
N.Kőrös dec. I. 1854.

509



5

10

15

20

25

Ü

35

IO

681.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK

[Nagykőrös 1854. december 1. után]

Kedves Miskám !
Lásd, azért békűlj ki énvelem, hogy aztán vérszemet

kapok, elbízom magamat, s egy csöppet sem sietek válaszolni
leveledre. Illyen az ember! Míg czivódtunk, egymást érte a
levél, s a cs. k. postát gazdag-ítottıık: most pedig a béke malasztoe
ölében ugyancsak elszunnyadunk! Utóbbi levelemet meglehetős
sötét perczben irtam, hála istennek ! azóta sem fordult elő
ollyan. Biztatásod, melly a nagyobb bajt kisebbnek, vagy lega-
lább nem olly veszélyesnek festi, jótékonyan hatott rám, bár
nem győzött meg teljesen, mert egyéb symptoma a fejzúgáson
kivűl még elé nem fordult, pedig már több, mint egy éve a baj-
nak. Azt hiszem ideggyöngeség, kímerűlés, enervatio. Mindaz-
által megszoktam már nem képzelődni róla, s ez javulásra mutat.
Elég ebből ennyi.

Verseid füzetét, ha nem mondanám is, tudod hogy vettem
s köszönöm, ámbár fölösleges volt; ugy hiszem irtam már, hogy
Friebeísz adott belőle példányt. No, de mégsem fölösleges, mert
hiszen te adtad - és harmadszor jól is esett, mert a régibb
példányt nőm testvérénekfladhattam, a ki bennünket nem rég
váratlanúl meglátogatott. O szalontai ügyvéd s neked nagy tisz-
telőd. Gondolhatod, hogy látogatása esemény volt házunknál.
Legalább utolsó levelem óta illyen nem történt.

Toldi estvéjére tett észrevételeidet köszönöm és szerettem
volna, ha bár kritikus nem lévén is, elınondtad volna róla véle-
ményedet. Az utószót azért láttam szükségesnek, nehogy a pub-
licum azt higye, miszerint 7 év óta mindig ezt a 6 éneket csiná-
lom. Aztán, megvallom, illyen fogadtatást se vártam. Mert az
első Toldi fogadtatására igen sokat tett az újság, a democratıa
felé gravitáló közszellem: most már futunk a népiestől, vagy
attól, mit annak szoktak nevezni. A homokon fekvő olaszra néz-
ve igazságod lehet; de épen ez a rész, a viadal hosszas leírása az.
mit az egészben legkevésbbé szeretek; nem akarám azért szül!-
ség nélkül nyújtani. A tüntette nem sajtóhiba, hanem igen SFGP
tájszó, s nálunk mondják széltíre e helyen[ :] tettette, mıııël
hangzatosb is, festőibb is, azt fejezvén ki: illyen vagy 01157311
színben tiíntette magát. A jártányi erő nálunk szinte így monda:
tik, s ha megengeded, grammatice helyesben is: jártányi = tmfiyf*



hogy járni képes legyen. Az ellenségoér-re elismerem igazad van,
ezt így nem mondja a nép, de hiszen sok szót nem mond, a mıt
en használok. Tanulja meg, a fő az, hogy ne halmoztassék el új
szók özöne által. Egy-kettő elcsúsz. A Gyulafiak szerelmét min-
denkitől dicsértetni hallom: s ennek annál inkább örülök, mert
ez Iepisod - a mennyiben szerelemre vonatkozik, -~ egészen
új, tehát azon fatalis korszakba esik, midőn már magamat
semmi jóra képesnek nem hittem. A tavaszszal írtam belé.
Daliás idők!!! - no de várjunk, türelem: baráttáncz.

Hanem én annyit írok az én kedves rajkómrúl, mintha
annál méltóbb tárgy sem volna. Hogy vagytok otthon, édes
Miskám? Egészséges-e az én kedves kis komám asszony? Hát
Gézácska jobban van-e? . Hallom, hogy az úr kertjében
még szorgalmasabban (gyomlálsz) fáradozol, mint az iroda-
lomban. Predikácziódból nem is küldtél: ez nem igazság ! Küldj
belőlök Miska, hadd lássam őket. De tréfán kivűl: én, mint
költőben, nem tartom ugyan benned a jó papságot szükséges-
nek; de, mint barátomat, örülök, bármiért - haszínte jó tán-
czodért - dicsérnek is, annál inkább, ha a pályán, melly kenye-
redet adja, kitűnsz. Azért, édes Miskám, ide azokkal a magasz-
talt halotti beszédekkel, addig is, míg mint kőrösi papot, sze-
mélyesen vagyis fülélyesen hallhatnálak! Szerencsés ember!
azt hiszem én igen silány professor vagyok. Nem mondta
ugyan tudtommal még senki, de naponként azt a tapaszta-
lást teszem.

Szásznak a napokban irtam -- augustusi levelére. Ugy
látszik, egész megpaphodott. A levelek ügyét kérdeztem Mento-
vicstól, azt mondja, olly kevés előfizető gyűlt be, hogy a költsé-
get sem fedezvén, a pénzt vissza kell küldözni. Csak tennék hát !
Röstellném, ha a kőrösi clubból is akadna egy illy rontója az
irói hitelnek. Én ugyan még nem praenumeráltattam soha, de
fogok, meglehet; minden esetre jobb volna efféle visszaélésnek
sohasem történni.

Szilágyi él és uralkodik; Mentovics még folyvást kopasz
- többet közülünk azt hiszem alig ismersz. - Domokos baját
eltaláltad, azonban most vettem levelet nevelőjétől, sok remény
van kötve felgyógyulásához, az olasz ég, azt mondják, használ.
Hát Sz. Miklós hogy van? Köszöntsd nevemben, egyike ő azok-
nak, kikhez szívem már látatlanból vonzódik. Gyönyörű versét
(Kedvteléseim) engedelmével egy olvasókönyvbe felvettem,
melly a gymnasiumok felső osztályaí számára szépészeti olvas-
mányúl fogna szolgálni, ha elsűlne. Regéidből is, kegyes engedel-
meddel, nehányat.
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Pesti pletykákból minél kevesebbet tudok. Kertbeny egy
sovány fűzetet adott ki Garay verseiből, miért Császár ugyan
meg is adta neki. De Császár még többet is tett (hiv) czélozgat.
ván a tudatlanokra, kiket K. forditásaival ánıítgat. Szegény
tudós Cs. ha tudná, mennyire dmulunk! A Toldi estéjét is fordítja
K., mire Pákh ezt a vitzet csinálta, hogy a czím e lesz: (Sch)
Soirée bey'm Schedel ( !> Nem rosz. - A Viszhang másodszor
is haldoklik. Kárpótlásul egy pesti gymnasialis tanuló akar meg-
indítni Korány czimű valamit. Auch gut!

A haldokló Viszhangra az a legujabb vicz, hogy megszű-
nik ugyan, de azért a Gyulai beszélye folytattatik benne. Tudnil-
lik a szegény Pali novellába kezdett, a nélkül hogy bevégezte
volna, elvitte tőle Gereben, s az elejét nyomatta; most Pali,
nem tudván bevégezni, folytatja, folytatja, ugyhogy erre is el
lehet mondani, mit a palócz mondott, midőn egy haj óhúzó köte-
let akarván a Dunából kivonni, mivel a kötél olly hosszú volt,
hogy már végét kivárni alig győzte, így kiáltott fel: ,,ejnye, az
ebatta! valaki elvágta ennek a veegit !"

No de, hogy az én levelem „veegit” is valaki el ne vágta
legyen, sietek a bezáráshoz. Nőm, pár nap ótai fej s gyomor fá-
jást leszámítva, egészséges, gyermekim nőnek, Laczí a tisztes-
séges tudományokkal nagyban foglalkozik, Julcsa már sokat
segít a háznál. Jelenleg azt a kenyeret eszszük, mit ő, s egyedül,
dagasztott, az anya csupán felügyelt, mert első próba. Igen jól
sikerült, s én ennek jobban örülök, mintha legfényesb exament
adott volna egy párizsi nevelőben, mert szegény leány ki tudja
mire jut, s a nélkül is igen sok regényes hajlama van, mellyet,
körülményeim közt ápolni a lehető legroszabb nevelés volna.
Szokjék munkához, nélkülözéshöz ! Anyagi állapotunk a drága-
sághoz nem igen kedvező (állapotban) arányban van: ime, hogy
bűntet az isten, a miért hozzád el nem mentem! Föl kelle mon-
danom, H.nál levő pénzem egy részét konyha szükségre, hogy
az angariával ujig kijöhessek! Baj, de megérdemlem.

Mikor mégy, édes Miskám . . . Pestre? Akkor én is ott
lennék. Addig ölelünk és csókolunk, mi négyen hármotokat,
szeretők szeretetteket!

igaz barátod
Arany János
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682.

ARANY-KovÁcsJÁNosNAK

Nagy-Kőrös, december 14. 1854.

Kedves barátom!
Sohase tudtam, mit akar velem a szalontai jegyzői hiva-

tal, midőn annak hivatalos pecsétjét megpillantottam. Ha
Ercsey Sándortól nem hallom a minapában, azt hittem volna,
hogy te, Geszt helyett, a bájos Olasz föld örömeit élvezed, a
mennyiben az illy körülmények közt örömet nyujthatott volna.
Hát pedig te pusztitod a csegődi rókákat s egyéb kártékony
állatokat, mint egy második Sámson, vagy heraklesz, részint a
tudomány, részint a meleg bunda érdekében. Jól teszed. Nálunk
is volt már az idén egy pár farkas-vadászat, mit csupán azért
emlitek meg, hogy iskolánk is kapott egyet (t.i. farkast), az
Lengyel collegának anynyi bajt szült, csaknem mint azelőtt a
juhászoknak, mert bár a tömőkészület máris 50 s egynehány
pengőben áll, a farkas sehogy sem akar kitömve felállani. Gon-
doltam, hogy cifra készség nélkül is, egy pár bicskával, egy
nehány dróttal, azóta készen volnál vele. Még nehány vizi mada-
rat is küldtek be a városiak, azok a mint hallom, már készek,
de én nem láttam.

Domokos iránti soraid nagyon megnyugtattak, s köszö-
nöm, mert első tudósítás ez, mit felőle hallok. Ő nekem, mióta
elváltunk, nem írt. Verset sem küldött, természetesen. Annál
jobban esett tehát róla valamit, és pedig megnyugtatót halla-
nom. Remélem, hogy ha egészen jól lesz, nem késik folytatni a
megszakadt levelezést - s az Olaszország classicus földe nem-
í:sak_ egészségére, hanem muzsájára is jótékony hatással fogott
enm.

Én itt _ döcögök a szokott kerékvágásban ; egészségem jó
annyiban, hogy finem fekszem, de bizony több mozgás nem
ártana. Nőm, gyermekeim egészségesek, s téged szivesen köszön-
tenek. Magam is, veled együtt, minden jókat üdvözölve, mara-
dok őszinte barátod

Arany János
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683.

ARANY-TOMORI ANASZTÁZNAK

[Nagykőrös, 1854. december 25. után]

[Baranovszky Miklós sírverse után]

Ez epigrammot szándékosan nem kapcsoltam a sírvers-
hez. Ha jónak látod, - alá lehet annak metszetni; természetesen
nem folytatva hanem csillaggal elkülönítve.

Arany
[Címzés :]

Tomori Anasztáznak
Nagy Körös

684.

csÁszÁR FERENC-ARANYNAK

[Elveszett]

[Pest, 1854. december vége kb.]

[A jövőben lapjából, a Divatosarnokból csak úgy küldhet munkatár-
ãaírinalšófiszteletpéldányt, ha az előfizetési díjat levonhatja írói tisztelet-

iflk ~]

685.

TOMPA MIHÁLY--ARANYNAK

[Hanva, 1854. december végén.]

Édes Jánoskám!
Miután a karacsoni szent napok egész becsülettel elmul-

tak: a csonka hetet nem gondolom jobbra fordithatni, mint(ha)
levélirásra, még pedig neked; és ezen levelemnek rendiben kife-

5 jezem legelöször is igen nagy örömemet azon jobb hangulat fe-
lett, mellyre legutóbbi soraid, hála istennek! mutatnak. Tudom
ugyan hogy harmadik leveled ismét egy óriási recidiva lesz _; de
az semmi; valljon nem így bukdácsolunk-e minden dolgalfllš'
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ban, mig élünk? ma jól, holnap roszul. Bizalom önmagunkban s
a gondviselésben, s könnyebb a teher, s nem olly keserü a pohár:
- Ah ! bocsáss meg barátom ! annyi praedicatiót irtam e napok-
ban! ünnepre, óévre, újévre, hogy az íze még most is a száj am-
ban van s ugy beszélek hozzád, mintha hivem, (bizonyosan az is
vagy) vagy jobban szólva nyájamnak egyik juha volnál. Vala-
hogy meg ne lássa ezen levelemet a „Magyar Nép könyve" tisz-
telt szerkesztősége, mert valami baja lesz, természettel ellen-
kezvén természete, mindennel a mi „praedicatió-szerű", mint
meg vagyon irva nálok valahol felette igen bőlcsen. Oh én né-
pem s én nemzetem ! minő irodalmi czírkákat gondolnak ki
számodra a bőlcsek, hivén szentül hogy bele fogod fejedet dugni !
ki pedig mindezeket tudomasul sem veszed, s holtig többre be-
csülsz egy portió pálinkát egy kötel könyvnél ! De lásd már
megint kérdés- és felkiáltó jelekkel beszélek ! emberül benne va-
gyok a pathosban, szerencsére itt jönnek a Szépirodalmi lapok,
ne féljts, a bajnak immár vége! -

Még most veszem észre hogy ez a papír iszik; semmi ez is
előnyömre van, legalább nem várhatsz tőle és rajta józan dolgo-
kat. Ad vocem iszik; e napokban Miskolczon voltam, inni men-
tem oda egy kis jó bort; de nem sült el egészen a terv, mert sze-
gény Lévai nagy torokfájásban sinlett, nem ihatott, de annál
jobban ivott Vágó collega. Kicsoda ő? megmagyarázza tenéked
Lévai, ha szépen megkéred.

De tán bele is kellene már leveledbe néznem, mert ha csak
ugy könyv nélkül irok: ez a lap mihamar betelik, a nélkül hogy
válaszolnék leveledre, pedig a másik lapra átmenni jelenleg nem
szándékozom.

Nem ok Toldi estejében a vivási jelenet hosszusága, hogy a
homokon fekvő olasz kimaradt; mért nem hagytál ki a közepiből?
én most is meg-maradok állitásom mellett, a pesti bölcsek
daczára, mert jobban ösmerem a népet mint ők. Nem elég annak
Victor Hugoval Az elítélt végső éjében, ezzel végezni be: a köte-
lek siri horzsolodása hallatszott; mert szereti látni, ha nem azt is
hogy' nyiszolja el a hóhér az elítélt nyakát, de legalább azt, hogy
egyet rúg. A többiről nem akarok beszélni, lehet igazam, lehet
ıgazad; a tüntette pedig nekem is igen tetszik; szinte sajnálom,
hogy eddig nem ösmertem. Meg is dicsért Tóth Kálmán a
Hölgyfutárban; bizony isten nem tudtam, nevessek-e vagy bo-
szankodj am ! Ő, téged birál! Szinte jól esett volna ha bánt ,`
Petöfivel: rajtad „inkább szeretnék látni oért", mint illyen iszap-
szerü dicséretet. Midőn pedig verset irtál a Hölgyfutárnak igen
roszúl tevéd ; különösen egy figyelmes fiatal olvasó itt megrótt:
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ímé Arany mindjárt verset irt a Hfárnak, mihelyt megdicsértek,
Ezt én tudom hogy nem ugy van, de nem szeretem ha valaki
illyen gondolatra csak jöhet is irányodban. Tehát bolondot tettél
kétségenkivül mikor ra hagytad magadat az álszemérem által
beszéltetni (én itt átalában szólok) hogy a Hfutár dolgozõ
társa légy: de vigasztald magadat; én sem akarok jobb lenni
nálad; én is irtam már neki. Járjunk egy járomban, legyünk
ketten kik bolondot tettünk. Nem fejtegetem hogy közelebbről
miért kellett volna ezt nem tennünk; meghagyom a szerkesztőt
is a lapot is a maga becsűletében; csak annyit mondok: egyszer
elhagytuk, megvetettük a lányasszonykát, most ujra a szépet
tesszük neki. Ez nem szép tőlünk! Azonban nem érdemel az
egész ügy több szót.

,,Egy bolond százat csinál" valaki rám dült a Pesti napló-
ban egy rakás dicsérettel, halotti beszedeimről emlekezvén; mi
lett a következése? sok ember elhitte, köztük te is; most ujra
kell nyomatni; hogy azon sok ember megkaphassa, (köztük te
is megfogod kapni mihelyt kijön). Nem igaz-e hogy „egy bolond
százat csinál?" (Lásd édes Jánosom! lassacskán hogy kiestem
a praedicatioi hangból !). Azonban téged egy magadat én ma-
gam kimentelek, vagy hogy ismét a praedicatioi hangba essem:
kiveszlek a bolondok közül; a mit az ember szeret, könnyen
hiszi. En is elbinném terólad, ha olly nagy lenne is a dicséret
mint az Ararát hegye; (tanultál te szent Historiát? vagy plane
tán tanitasz is?) és épen azért a mit még én sem mondtam senki-
nek e világon, neked elmondom. Én itt hires, divatos pap
vagyok, tán derék pap is, de ezzel még igen kevés van mondva;
csak azt jelenti: hogy a többi tán ollyan sincs. Hangom mono-
tón, ímádkozni egyátalában nem tudok, nincs abban semmi
kenet, semmi buzgóság; tudj' az isten! Szégyenlek Ollyan istent
lábánál fogva lehúzó tempokat és hosszu farizeus képet csinálni
imádság közben, mint soktól látom. Azt azonban megkell adni
hogy könnyen papolok, mindig könyv nélkül, melly egyszers-
mind azt is teszi, hogy a praedicatio sohsincs velem a templom-
ban. Improvisálni a csalásig tudok, nyelvem jó, pereg mint az
orsó, de ekkornagyon sietek ,` és igazánnéha olly jól beszélek : hogy
szinte sajnálom: hogy az egész beszéd elvész. Erre rá is szorulok
gyakran, mert inkább korhely, mint szorgalmas vagyok.
Miatydnkot nincs annyi jutalom, hogy könyv nélkül elkezdem
merj em ; valóságos babonás páni félelem venne elő, ha ezt
mernem kellene ; pedig mondom hogy akarmelly, természetesen
értelemmel bíró textusról, nem nézvén azt meg, csak a szószék-
ben, midőn felolvasom, ex tempore beszélek. Ennek az a his120-
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1-jaja, hogy jó tanuló s magamra mint mindig 2-ik s 1-ső emí-
nensre kevélyke diák lévén, egyszer épen karácsonkor elmen-
tem ünnepre Lád, Bessenyő, Meszes-Abodra (tudod-e hol van?)
8 ott a Miatyánkot kegyetlenül összetörtem, a szamár pap rossz
testimorıiumot adott. Igen resteltem a dolgot s azóta sohse
mondtam könyv nélkül az uri imádságot. Egyébiránt ollyan
formán fej ezhetem ki magamat: hogy jó középszerű pap vagyok,
(jó teljesen, semmire esetre sem) ezt nekem sem mondta még
Senki, s barátom milly gyengeség és nyomorúság ! nem is szeret-
ném ha mondaná, pedig teljesen meggyőződve vagyok hogy
ugy van ! A beszédeket majd meg-fogod kapni, nem roszak bizo-
nyosan, de szégyenlek rágondolni is, mint írt róla valaki a
Naplóban.

Kénytelen leszek tehát visszafizetni a Szász leoelein felvett
elöfizetést; szerencsére nem sokat kaptam, mert restelem én is a
dolgot. Igen kérlek valahogy erről ne szólj Mentovics előtt
(kapta-e ő versem példányát?) ne szólj mondom; majd vissza-
kerül ha akar; de a minő mértékben nem vagyok barátja az
illyen publicum-bolondságnak, ép ollyan ellensége vagyok a kis-
szerü visszafizetési sürgetésnek. Azért határozottan kérlek, ne
szólj semmit. Bizony kiadnák ha lehetne, azt én tudom. Károly-
ról Szemere tudakozodott, igen keveset tudtam neki felelni. Sz.
Miklós él, bajoskodik ; igen igen hő vágya volt téged megösmer-
ni; nekem is az volt megvallom, ti szerettétek volna egymást.
De hiába nem sikerült ; nem is fogjátok az életben látni egymást
azt én tudom; s épen azért a mit egymás felől írtok nekem,
rendesen elhallgatom. Csudáld, bámuld az én hidegvérűsége-
met; eszembe jutott ismét hogy . . . . . és még sem estem ki a
praedicatios hangulatból. De - feltettem magamban erröl, mint
örökre elmultról nem beszélni többé ~ - A -f

Császár igen kézzel foghatólag kimutatta a K. [_ Kert-
beny] szamárságát, annyi bizonyos; az a bulgáriai ló megér
roo aranyat baklövésnek; ha én egyszer ehez hasonlót monda-
nék, nem látna halandó tollat a kezemben soha. Én a tudatlanok
alatt elöször, az az míg te nem irtál azokat gondoltam kik már
nemetitl olvassák K. [Kertbeny] forditásait; azonban igazad
lehet, hogy azokat is megcsipi, kíktől fordít. Furcsa az emberi
gyengeség! tőle nem fordit ugy-e? Hallom hogy a Ioo költő albu-
mdban rettentően neki ment Császárnak. A Pákh witze pompás;
Igen jót nevettem rajta; máskor is irtad már te nekem ezt, de
elfutott-e szemem előtt? (ennek te természetesen igen örülsz,
hogy leveled szavai elfutnak szemem előtt) vagy mi a manó? de
a szójátékot csak most fogtam fel.
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Mi egyébaránt, hogy végre közhelyemre térjek meglehetõ-
sen vagyunk; komádasszony nem beteg, fiam gyenge még, de
már van remény; most jön a szemfoga, és hála istennek meglehe-
tősen van annak daczára is. Isten éltessen benneteket! Most
volt János napja! eszembe jutottál, ittam egy nagyot érted, 3
kívántam jót számodra és a tieid számára lelkemből. Isten éltesse
tisztességes tudományok körül forgolodó Laczidat, s kenyérsütő
kedves Julcsátokat ! beh szeretnék enni a süttiből, mentül elébb,
- Pestre nem tudom mikor megyek? Nem készülök; tán ha
Körösig mennék se rándulnék be. Nem vonz oda semmi!

Csókolunk benneteket szivünkből, lelkünkből

szerető Miskád

U.i. Te János! nem csalnak-e téged? a cseléd vagy postatiszt
nem csal-e a levélmarkokkal? Épen most panaszkodik Szemere
hogy félevig csalta a posta ; pénzt küldött a levéllel, es soha sem
tettek rá jegyet. Azért irom: hogy leveleid gyakran jegy nélkül
jönnek; ha tudtoddal van: jó ; tedd 1oo szor, tedd rooo szer;
örömmel viselem én a postabért; de ha csalnak: sajnálom! Az
ne legyen pedig már most belőle, hogy tudtoddal lévén: ezután
bérmentesitsd mindig ; mert az, ezen tudositás után nekem igen
fájna. -



1855

ERcsEY sÁNDoR_ARANYNAK
N.Szalonta, január 11. 1855,

Kedves bátyám !
Miután látom, hogy bátyámék mélyen hallgatnak, illő

dolognak találom, 3 vagyis hannadfél hónapi hallgatás után,
megszólalni.

Szinte felesleges dolognak találom fölemliteni, most már
hónapok multával, hogy N. Kőrösre tett expeditiomból szeren-
csésen haza érkeztem, értvén a szerencsés hazaérkezés alatt elö-
ször is főképen azt, hogy sem ki nem raboltak (talán azon okból,
mert kinézték belőlem hogy nem sokat találnak nálam), sem
pedig a szekér velem fel nem borult; idő pedig, meglehetős volt,
utazásom alatt, vagy legalább én, annak szigorát nem éreztem,
mert úgy akarta a sors, hogy talán először és utoljára életem-
ben, üveges kocsiban utaztam egészen Okányig, szóval, az egész
úton csupán annyi malheur ért, hogy Cegléden kellett a gőzkocsi
után vagy 14 órát várakoznom, és ismét Szolnokon Várad felé
jövő alkalom után egy jó fél napot; no de az illyen dolog meg-
szokott azokkal történni, kiknek az ur isten, kocsit és jó lovakat
nem juttatott -

Hazaérkezvén pediglen, itthon nem találtam egyebet,
mint Szalontának az ő véghetetlen prosaiságát ; mit azóta is
Olly konokul megtartott, mikép minden gondolkozásom dacára
Sem vagyok képes semmit irni a Szalontán történtekről, mert
nem történt semmi különös.

Az egymásután következett hosszabbnál hosszabb ünne-
pek szintén meglehetős unalmassággal multak el; mihez talán
az rs járult, hogy a sár, valamint az egész télen, úgy az ünnepek
alatt is, nyakig érő volt. - Hanem azóta, t. í. az ünnepek óta,
már kezd itt is élénkül.ni a világ, a mennyiben csaknem minden
Ste, hol egy hol más helyen összejövetelek vannak, mellyekben
aztán mulathat és táncolhat, kinek ahhoz nagy kedve van. -
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Különben, dicséretére legyen mondva a tisztelt fiatal intelligen_
tiának, itt annyira elharapózott ez idén, a hazárdjáték, mikép
talán egyetlen egy mulatság vagy összejövetel sem esik meg e
nélkül, - mindamellett hogy egyébkor is elég módjok és idejük
van ezen nemes és gyönyörüséges mulatság gyakorlására.

Máskülönben, a mi a szalontaiakat illeti meg vannak meg-
szokott életökben. Kenyeres folyvást zsirosodik, de van is neki
miből, mert most is van vagy 1000 ezer darab disznója; - Roz-
vány András szintén meg van az ő feleségecskéjével, ki is nem
sokára meghozza Andrásnak az apai kedves örömet, hasonló-
képen Balogh Jani is, és a többi illyes féle nadrágos emberek,
mind meg vannak, és örülnek az életnek. Az uj doctorról Csur-
gairól csupán annyit mondhatok, hogy nagyon nem méltó utódja
Károlyi Sámuelnek.

Az atyafiak állapotáról pedig következőket irhatok.
Janiról, ki hozzánk 3. mértföldnyire lakik, kevéssel vagy

épen semmivel sem tudok semmit[ !], mint bátyámék. Mert
vele, sem szóval, sem írásban september eleje óta nem beszél-
tem, egyszer irt azóta egy nehány sort, mellyben fölkért adójá-
nak lefizetésére. Azt hiszem különben nincs semmi baja, mert
ha volna, ezt talán tudatná velünk.

Károly, mozog, mint szegény ember, egyik napról a má-
sikra, és éldegél igaz becsületes úton.

Nagy Jánosék pedig a közelebb mult napokban költöztek
el házukból, eladván azt valami szabó mester embernek. Még
ez az egy kis vagyonkájok megvolt, s ettől is megfosztották
magokat.

Ennyit az atyafiakról.
Hanem majd el is felejtém a szalontaiak között Lakatosé-

kat megemlitni. Öket szegény fejöket, jelen megelégedett álla-
potııkban nehéz csapás érte. Vejök, Lestyán Károly, a legerőtel-
jesebb emberek egyike, nehány héttel ezelőtt meghalt, s hagyott
maga után 5 apró gyermeket, kik mindnyájan Lakatoséknál
tartózkodnak, - és temérdek adósságot - búbánatot, és
egyebet semınit.

Nagyon sajnálom hogy Julcsát Szalontára' nem hoztam,
de hiában - féltem a zimankós időtől. Itt alkalmasint vigab-
ban fogta volna a telet eltölteni mint Kőrösön, azonban a ml
halad, nem marad el egészen; ha isten valami akadályt nem
gördít, elmegyünk a nyáron Kőrösre, és elhozzuk Julcsát. _

Most az egyszer nem a házon, és átaljában nem a dominahs
dolgokon kezdtem levelemet, de kénytelen vagyok azon vég_-
zeni. Be akarok ugyanis számolni azon elkerülhetetlen költsë-
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gekkel, miket a házra és az utca felüli keritésre, a mult őszön
'zs tettem. Ezen költségek, mindamellett hogy a lehetőségig kimé-

letesen ügyekeztem költeni, tetemesek. Valának pedig azok a
következök.

1. A kőmivesnek, ki a háznak falát belülről tökéletesen
levakarta s azt ujra kiigazitotta, valamint kívülről is a mennyire

80 az idő engedte, kijavítgatta (jóllehet ő ezen munkáért 12. pfntot
kért:) adtam - e 8. pnfntot

2. A keıitéshez való sasokért, ajtó és kapu-
felekért - zo. pft

3. A keıitéshez való deszkákéıt ~ - - - 12 f 36
H5 4. A kovácsnak, kapu és ajtó sarkakért,

valamint a keıitéshez kívántatott vas-
kapcsokért -- - - -- 8 f

5. Az ácsnak zo f
6. A kapuhoz és ajtóhoz való néhány száz

00 szegért 2 f 41
[7o ft 77 kr.]

Volna még egy nehány gyalog-, és nehány egypár szekeë
res napszám, de ezekért a lakó fizetvén, még nem tudom meny-
nyíre mennek.

'S Azt pedig szükségtelen mondanom, hogy mind ezzel csak
egy része van a ház körül mutatkozó hiányoknak kipótolva, és
hogy többet, mint hasonlóképen halaszthatlant, ne emlitsek,
csak a ház fedelét említem fel, mellynek beszegése eddig is csak
azon mult, hogy nádat, mellyre már meg is alkudtam, a rosz

'°° út miatt, nem szálittathattam.
[Áthozat 70 pf. 77 kr.]

Fizettem ezeken kivül
adóba:
Bátyámra kivetett adót,

mi a mult évről 5. pf 51 kr.
város költségét 3 pf 41
Valami régi adót, melly
állitólag még 1851ről ma-
radt fen 57 kr.

11° A Juli kis földje után ki-
vetett adó és város költ-
ség volt 4 f.

Összesen: 84 pft 26 k.
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Ennek egy részét födözhettem pedig a következökból.
a.) A Fomethnél volt (:mert most már más- 12. pfıı

nál van) 100 pft kamatja
b.) A házbérnek mult évi utolsó angariája 20.
c.) A rosz ócska ajtót és kaput egy szegény

ember megvette 2
Összesen: 34. pfnt, krtc_

Melly szerint bátyámék tartoznának nekem 50 pfnttal, de ennek
egy része ismét le fog tisztáztatni egy részről azon egy köböl
tiszta és két köböl kétszeres szemétböl (:mert buzának nem lehet
nevezni:) beveendő pénzzel, melly a mult évben a bátyám föld-
jén termett, melly, gondolom, minden roszasága mellett is el
fog kelni 20-20. vfntjával; - másrészről pedig azon pár forint-
tal, mi bátyámékat, azon két boglya közös széna árából íllendi,
melly még tavalyról megmaradt. - A mi ezekből ki nem tel-
nék, majd kiparancsolja az isten.

Ezeket közölni kívántam bátyámmal, tudomás végett. -
Végül, illő dolog mi magunkról is valamit szólanom. Tehát

mi megvagyunk, élünk és mozgunk. Kis leányunk Vilma, már
nehány hét óta, dacára annak, hogy a szó teljes értelmében,
egy gömböcnél nem nagyobb - jár és szaladgál, söt kezd már
gagyogni is. Arany Julcsa nénjét nagyon tiszteli és csókolja;
fölötte örült azon szép kis kantusnak mit általam küldött volt
neki. Nem különben köszönti az ő ura-bátyját Arany Lászlót
is, kivel különben is igen nagy rokonszenvben áll, minthogy az
is örökösen szopik, mint szopott volt (zvagy talán szopik most
is:) fenttisztelt László bátyja.

A kis Vilma, a kis Vilma. De nagyobb baj az ennél, hogy
ismét szaporodni készülünk, s kilátás van, hogy a kis Vílmának
játszó-társa lesz. Ez elég nagy baj ebben a rosz világban, de ha
már meg van, róla nem tehetünk; hanem jövőre már csakugyan
vigyázóbbak leszünk.

Isten áldja meg bátyámékat sok jóval és sok pénzzel

Szerető öccse
Ifj. Ercsey Sándor
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687.

ARANY--TOMPA MIHÁLYNAK
Nagy-Kőrös, január 16. 1855.

Karácsoni, illetőleg jános-napi üdvözletedre „boldog új
évvel" mondom a fogadj istent, kedves jó Miskám! Az isten
téged és szeretteidet tartson meg úgy, mint én azt lelkemből
óhajtom, s engedje, hogy az új házban új erő s vidám kedély
legyen osztályrészetek. Talán már jó magam is vidorabb leszek
ezután, s megtanulom elnyelni a rni az életben keserű van, lega-
lább jóslatod, miszerint következö levelem egy óriási visszaesés
leend a fekete hangulatba, még eddig nem teljesűlt, s ha nem
rózsaszínű, de fehér papírra írok most is ,,quorum pars magna
es;" a te bíztató, földerítő, nyájas leveleid, őszinte, állandó
barátságod, sokat tesznek arra, hogy különben elég sivár életem
kellemesbbé váljon előttem. Hátha még az a nyári vacatió köze-
lebb volna! melyet a kormány - igen okosan - ez évre is két
hónapig terjeszt, daczára egy előbbi rendeletnek, mely egy
hónapra szoıitá vala azt. Igaz, hogy éven át aztán nem igen
lebzselhet az ember, ki lévén mérve, mint a jóféle bors, hány
napot lehet engedni a tanfolyam alatt: leghosszabb a húsvéti, s
az hét nap. Így, édes Miskám, húsvétkor itthon maradok, vagy
legfölebb Pestre megyek: de a nagy vacatióban - no, nem mon-
dok semmit. Se nem bíztatlak, se nem ígérek semmit, engem ne
várj, én rám ne számolj, tudod, nem szoktam teljesíteni igére-
teímet. A Divatcsarnok, mint más lapok jelentéséből- látom,
neveddel köszöntött be: én bizony nem kapom a lapot, mert
az átkozott índolentía miatt, azon kívül, hogy Császárnak tavaly
sem írtam, most sem válaszoltam typicus levelére, minőt úgy
hiszem, hozzád is küldött, hogy t. i. íróínak nem adhat szabad
példányt, ha díjért dolgoznak, s az előfizetési összeget díjokból
levonatni nem engedik. Ez, ha a szerkesztő meg van szorulva,
helyes dolog ugyan, de talán íllendőbb vala azt mondani: uram,
itt egy példány, ezzel megmutatom, hogy becsüllek, többet
tőlem ne várj, mert nem telik! Amúgy igen kalmáros. Mindaz-
által, nem a levél ily szerkezete volt az ok, hogy válaszolni
elmulasztottam, de mert nem tudtam mit írj ak, miután nem sok
reményem van apróságot dolgozhatni; ezen felűl Császárnak, ki
tavaly egész évig ingyen küldte lapját, azt sem mondhattam,
hogy bíz én nem írok semmit. Így legjobb, ő nem küldi a lapot:
én pedig, ha lehet, küldök neki valamit, hogy adósa ne legyek a
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múltról. Friebeísz is megküldte a Nefelejts első füzetét, annak
is kellene írnom, mert a mint hallom, bosszankodik, hogy őt
mellőzve, a Hölgyfutárnak írtam. Ennek hűbnere van. Berecz
mihelyt a szerkesztőséget átvette, mingyárt megküldé nekeın
lapját, s ezt folytatá egész októberig, de, minthogy neki, igére-
tem daczára, soha egy vakarítást sem küldöttem, akkor meg.
szűntette. Engem pedig az, a mit ti papok kisbirónak neveztek
igen kezde pálczázni, hogy ez még is plusquam disznóság; a
mint tehát egy pár versem akadt, siettem azzal a Berecz mane-
seit kíengesztelní. Történék azonban, hogy előbb megjelenik a
T. K. bírálata mint az én versem, melyet pedig hogy én, aınar.
ról nem is álmodván, előbb felküldöttem, istent és Szilágyi Sán-
dort hívom tanúbízonyságúl, ki saját Hölgyfutárát hozta hoz-
zám, megmutatni a bírálmányt, melyet különben meg sem ísme-
rék vala. Egyébiránt én most az egész világnak adós vagyok
hálával. Gerebennek a Víszhangért (8-9 számért), Vahotnak
egyegy füzet Magyarország és Nagyvilág képekbenért, Caesareo
Fríebeisznak a Divatcsarnok tavalyi folyamáért, extra Friebeísz-
nak a Nefelejtsért, Szígmund et comp.-nak az Estike egy .szá-
maért stb. stb. En pedig hagyom folyní a dolgokat az ő tetszésök
szerint, sem azt nem mondom, irok, sem az ellenkezőt, még csak
nem is válaszolok; mikor aztán elúnják, akkor szidnak, felfüg-
gesztik a lapküldést stb. Átlátom, hogy ez nem szép, hogy nem
kellene így tennem: de máskép tennem kellene valamit, legalább
tagadó választ írnom: így legkönnyebb, mert semmit sem csiná-
lok.

Bizony nem mondhatod, hogy én praedicatio, vagy profes-
sori előadásszerűleg írok, mert ugyan összehordok tücsköt és
bogarat, a mint épen tollam alá jő, de részleteznem kelle, hogy
egészen méltányolhasd ez idő szerinti írodalnıi működésemet.
Van ugyan az én fiókomban valami, a mit néha-néha előveszek,
s egy-egy vonást szeretettel rántok rajta, de erről beszélni, míg
nem kész, nem akarok, azt is bánom, hogy eddig szóltam felőle.
Csak még ezt az egyet, aztán . . .

Állj meg élet napja, óh állj meg fölöttem,
Csupán míg ez egy dalt szépen (? !) elzöngöttem:
Azután nem bánom, hadd jőj ön az este:
Édes lesz a harmat, mely sírom megeste.

Erről többet majd. . . szóval, ha isten akarja. Gondol-
koztam egy idő óta komolyabban, hogy tán apró verseimet- Sem
kéne elhagynom veszni, széllyel a lapokban. Más, utánam, 11198'

4



.lehet úgy is össze fogja gyűjteni, s nem úgy rendezi, mint talán
so én szerettem volna. Tavaszig ezt ıs meglátom, mit teszek vele.

No de én csak magamról danolok, mint a peleskei notá-
ıius; elég is lesz már. Pákh viccze tetszett neked, most ismét
kereng egy, de azzal úgy vagyok, mint Szilágyi rendesen szo-
kott, midőn anecdotizáhıi akar: „nem jut eszembe, mi volt benne

as lá furcsa." Mentovich néhány nap óta beteges. Igaz, tudod-e
hogy ő fél collegád? Világi ember lévén, püspöki titkárságot
visz kétszáz jó forintért, vagy is, a mint itt mondják ,,a püs-
pökendusnak" alfel ügyelője (al-felügyelő). A Külföld Koszo-
szorúja még is meg fog elenni:Tomoıi lesz a bábája, kit ez

90 iránt Szász felszólított. Ugy hallom, száz pengő honoráıiumot
kért érte ; de hát az előfizetőkkel mi történik? azt nem tudom.
Ad vocem Tomoıi: csakugyan megírtam neki, vagy inkább sze-
retett onkelének a sírverset. Gyönyörű distichon! . . . épen oly
szép, mint a sonett, melyet a minap írtam:

05 Mint a szerelmes boldog álminál
Tündér alakban leng bálványa képe:
Ugy lebben olykor a művész elébe

Teljes tökélyben a szűz ideál.
De ah! ha vére csillapodni száll,

10° A grácziák övét elejti szépe:
Más hölgy tolong az istennő helyébe . . .

Asszony, minéműt köznap is talál.

Reszkess az égit így elveszteni!
Ha Ő jelen, ha őt mosolygni látod

ıos Akkor! akkor ne múlaszsz költeni!

11

11

Egyszerre mint árny tün el az imádott
Miként a rózsafelhő, nem sajátod:

Egy percz tied . . egy percz, az isteni !

de még szebb az arany melltű és ezüst tintatartó, melyeket érte
° leányom és fiam kapott. Nem szólhattam ellene, nekik adta.

Szászról én sem tudok különben semmit, úgy ,,elvadult s elzül-
lött” az a fiú.

I A predicatiókat elvárom. Nem rég láttam a Heilprin kia-
dasú regéidet, az előtt nem ismertem, de már megveszem. Küld-

5 hettél volna egy példányt, de sajtó hibáiddal mentegetéd maga-
df1_1Z, mintha nem volna mód azokat tintával kijavítani. Ilyen
kıjavított példányban kaptam meg e napokban Tek. Ragályi
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Zsigmond parentatióját, szerzője Molnár Antaltól, kit te jobban
ismerhetsz mint én. Szolgálnék vele (a dictioval, nem az aszalói
pappal) ha szívesen fogadnád, mert én nem tudom, mi hasznát
venni. - Kérdésedre, hogy szent történetet tanítok-é? felelhe_
tek, hogy nem; de azért hallottam valaırıit az Ararát hegyëfõ1_
Öreg szüleimnek kik patıiárchai kegyességgel ékeskedtek, egyet..
len fia lévén a háznál, velök együtt olvasgattam a Szent írást,
mi, egyéb olvasmány nem létében, szomj azó lelkem első teje
vala. Aztán jött a profánus Brunszvick, a Sánnány király, Rontõ
Pál, Peleskei notárius stb. Én csak magyar irodalmat taııítanék,
s egy osztályban latint. Iskolánk nagyon megszaporodott: bor-
zasztó a corrigendák (dolgozatok) tömege. Egy szerkesztő nálam
annyival van kedvezőbb, helyzetben, mert neki a beküldött
ostoba dolgozatokat elolvasni sem kell végig, annál kevésbbé
kijavítani, mint én teszem vagy 160 darabbal két-hetenként,
Azonban örömest teszem édes anyanyelvünkért míg lehet, de
félek, nem sokáig lehet. A diplomatikai nyelv nagyon készül
berontani az iskolákba is: akkor pedig jó éjszakát professorság.
Majd jőnek Bohemiából, kik az alföldi agarász ifjúságot a tudo-
mányok tejével táplálandják.

Leveledet soha de soha nem tettem pénz nélkül a póstára,
de jegyet tartani röstelvén, csak úgy küldöttem el, és többnyire
nem is cselédtől, hanem többnyire Laczí fiamtól. Egy expeditor
van ott, valószínű, hogy az akarta meggazdálkodni a sóra valót.
Teszek róla, hogy jövőben ne történjék ilyesmi.

Családi körömet illetőleg, nőm, gyermekeim egészségesek.
Köszöntnek és csókolnak benneteket. Én magam detto. Barátod

Arany

KOVÁCS JÁNOS-ARANYNAK

[Elveszett]

[Geszt, 1855. január I7. előtt.]
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689.

ARANY-ERCSEY SÁNDORNAK
Nagy-Kőrös, január. 17. 1855.

Kedves öcsém Sándor !
Azt kell hinnem, hogy még mindig utban vagy hazafelé,

vagy pedig haragszol ránk, hogy eltávoztod óta egy betűt sem
irál. Bizonyosan, nem fogadtunk úgy. a mint vártad volna,
vagy nem kellett vala még eleresztenünk, hogy Czegléden fél
napot, fél éjet tölts, rettentő unalmak és a kőrösi ut megátko-
zása közben. Sajnálva hallottuk Salamontól, hogy csakugyan
ki kelle állnod a contumáciát, bántuk is eléggé, hogy elbocsá-
tottunk, nem lévén bizonyos benne, mehetsz-e mingyárt Czeg-
lédről tovább. Ez a mi hibánk, utána kellett volna járnunk: de
már tul vagyunk rajta, s ha csakugyan okoltál bennünket, legyen
eszed és bocsáss meg; tudod, hogy nem tettük szándékosan.

Elmented óta semmi változás nem történt családi körünk-
ben. Nénéd rheumával vesződik a jobb vállában (már harmadik
télen) máskép egészségesek vagyunk. A karácson, a János nap,
zajtalanul telt el nálunk; azt hiszem, ti vígabbanvoltatok Kenye-
res vagy Balog Janinál. Iskolai életünk is megy a szokott vágás-
ban, de ide s tova német tanárok leszünk, - azaz, a ki akar. Míg
lehet, ellenállunk a vis inertiae-vel, ha nem .lehet, tesszük azt, a
mi kötelesség. Egyébiránt dolog van bőséggel, nem unhatja el
az ember magát. Az estéket rendesen csak itthon töltöm, nappal
is alig megyek másuvá, a leczkén kivűl. Az irodalom pedig nyug-
szik tőlem, noha fűnek-fának adós Vagyok, nem ugyan pénzzel,
csak igérettel. A lapok, füzetek, naptárak szaporasága tetemes:
mindenik igényt tartana szerény muzsámra, de annak épen
nincs kedve a játékhoz. Mióta a Tomoıi gazdag bátyját nehány
distichonban halhatatlanitám, alig írtam valanıit. E sirversnek
Julcsa és Laczi bezzeg vette hasznát, az első egy pompás arany
melltűt, a másik ezüst-tintatartót kapván, millyenre nekem soha
sem fogott volna (telni) a pénzem telni. - A melltű egy rózsa-
bimbót ábrázol, emaillirozott aranyból, 5 levéllel, az egésznek
alapja szinte egy levelet képez, igen csínos munka. A kalamáıis
szép mivű ezüst állvány, penna, pecsétnyomó etc. tartóval,
melly tengeri csigahéj at képez. Nohiszen, örültek is!

Ez a legnagyobb esemény házi körünkben, elmented óta.
Másik az, hogy már tudjuk, hova költözünk tavaszszal: az iskola
tővébe, ekklézsiai házba. Egyik extremumból a másikba! Ott
magunk leszünk egy udvarban, kert is lesz, ami sokat ér, kivált
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itt, hol minden szál vetemény olly méregdrága. Nem lesznek
ugyan olly pompás szobáink, mint jelenleg, de ott is lesz 3 szoba
noha kisebb, lakószóba; ellenben gazdasági helyiség több, mint
itt van, a házbér épen annyi. Fizetésünket 50 jó forinttal fölébb
vitték, didactrum is meglehetősen jő be s osztályra megy: ugy..
hogy 700 forintot bizvást számíthatunk: de mi ez illy örvényé-
ben a drágaságnak! - Azonban, mint a naptár mondaná,
majd. . . jó időt várhatunk. 58 pfoıintot fizettem egy kövér
- nem disznóért - csak malaczért, körülbelől a millyet egy.
szer tőled 60 vftért vásároltam. Tavaly hasonló még csak 40
ft. volt.

Jelenleg Szilágyival egy olvasókönyv szerkesztésében fára-
dozunk, felső gymnasiumok számára, mellynek, ha a kormány
elfogadná, minden ivétől 17 f. 40 xr.pp. fizetésére kötelezte me-
gát Heckenast, lenne pedig vagy 50-60 ív. Prozai és verses ol-
vasmányok, magyar jeles iróktul összeszedve. Ez nem lenne rosz,
de vajon elfogadtatik-e? azt nem tudom, noha remélem. Poli-
tika, szerelem etc. kizárva belőle, ezek nélkül pedig kevés jót
találni a magyar irodalomban, kivált a költészetben. Már le van
iratva mintegy 40 árkus, egy kötetre valót be is aduıık e hó végén.

Mit irjak még? Azt hiába irom, hogy Kalocsa László
(Balázsnak rég szenvedő bátyja) meghalt, hogy Halász Ferencz,
a jóérzelmü polgár megdicsőült? mert nem ismeréd őket. Az
elsőtől minden tanár I0 jó forintot, az utóbbinak hagyatékából
az iskola egy pár arczképet kapott, mellyek már most a tanári
termet ékesitik, s a jobbágyi hódolatot fényesen, aranyozott
rámában tanúsitják. - Tompának szinte most irtam, ő jól van;
Kovácstól is kaptam levelet minap, köszöntsd nevemben, ha
találod, valamint Kenyereséket, s minden ismerőst s rokont.
Ölelünk és csókolunk benneteket! legyetek jók és irjatok már
egyszer!

Szerető sógorod
Arany János

Janit forróan ölelem. Ha legközelebb együtt lesztek, mondj ad
neki, hogy igen nyomja lelkemet, valami az ő irányában. Szeret-
ném a dolgot tisztába hozni, most, midőn tehetem, módom
van benne. Irjon ő nekem e részben, mikép szeretné hogy 1:§51'-
ténjék a kiegyenlítés; de irjon kereken, egyenesen, minden tekın-
tet nélkül erre vagy arra.

[Címzés I]
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ifj. Ercsei Sándor hites ügyvéd
urnak. Szalontán-
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690.

ERCSEY SÁNDOR-ARANYNAK
Szalonta, januar 27. 1855.

Kedves bátyám !
Közelebb küldött leveleink valószínüleg találkoztak az

utban, mert én hihetőleg akkor kaptam meg bátyám levelét, a
»mikor bátyám az enyémet. A neheztelésről szó sincs. Olyan
bolond gombát csak nem ettem, mikép azt higyem, hogy az én
ceglédi várakozásomnak bátyámék az okai: Oka az, hogy én
reám épen úgy nem Varakozot!:[ !] a vonat, mint az egyszeri
táblabiróra, hanem nekem kellett arra várakoznom.

Mostanában Szalontán, földigazitás van; egy cs. k. biztos
müködik itt a birtok iveknek - mellyek a legtökéletlenebbül
voltak elkészitve - kiigazitásán. Én is tehát nagy tudós fővel
fölmentem, hogy a bátyám földei felirásában netalán elkövetett
hibát kiigazittatom; de mivel épen azon levelét bátyámnak,
mellyben már egyszer földei mennyiségét és hollétét tudatta
velem, - a mult egész fél éjszakai keresés után sem tudám
megtalálni, most kénytelen vagyok bátyámat, annak még egy-
szer, és minélelőbbi megirására fölkérni. Hogy a netalán szük-
ségelt kiigazitást megtétethessem ; mert ez aztán - mint mond-
ják - szent lesz, és a ki most nem igazittatja, későbben azt
nem teheti.

Máskülönben Szalontán semmi más ujság nincs, mint-
hogy mulat a világ, ma épen bál lesz a volt ,,Belső"-ben, a
hová majd, a mult éjszaka és mai napon is folytosan hullott és
hulló nyakig érő hóban rohanni fog a világ; - nekem pedig
mindezek közben erős kegyetlenül fáj a fejem.

A mi gömbölyű kis Vilmárıkkal egyetemben százszor
(:hogy ne mondjam rooo-szer- :) csókolván bátyámékat vagyunk
s illetőleg vagyok

tisztelve szerető öccse
Ifj. Ercsey Sándor

[Címzés :]
Arany jános főgymnasiumi tanár urnak.

N.Kőrösön
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691.

ARANY-ERcsEY SÁNDORNAK

Nagy-Kőrös, febr. 3. r855_
Q

Kedves öcsém !
Leveleink elmentek egymás mellett, a nélkül, hogy kela.

pot emelintettek volna egymásnak, különben ha t.i. én a tiedet
előbb megkapom, nem fogtalak volna olly irgalmatlanul gyanu-
sítrıi. Most tehát illő, hogy mind kettőre válaszoljak. Szerencsés
hazaérkezteden örülök, valamint szalontai tudósításaid egy
részén (intercaetera: éljen Kenyeres és az ő 1000 diszna[ja] !)
más részről sajnálom az ifjuság elfajulását, a Lakatosék nagy
veszteségét stb. De legfőbb ok az örvendésre igéreted, miszerint a
nyár folytán meg fogtok látogatni, hozzon isten a mint mi óhajt-
juk. A Vilma játszótársáról szándékosan hallgatok nehogy Linz
elolvasván, megnehezteljen az indiscretioért. Fáradságodat a
ház körüli javításokban köszönöm, igyekezzél a hiányzó meny-
nyiséget is letisztázni. - Olvastam a Bp. Hirlap szalontai leve-
lét, azt hittem először Mezey irta, de aztán jutott az eszembe,
hogy most ő a főbiró, s e levélben a főbiró is meg van dicsérve.
Tehát Gyuri lesz talán? Jól esett, nem az, hogy engem is emle-
get, de az, hogy szegény patriám halad, a mint lehet, s az iroda-
lom pártolásában elébb áll, mint Kőrős. Ott mégis van valami
kis közszellem, itt semmi sincs, pedig itt tul finom arszlánok,
hölgyek, haute volée van, kik az olly polgáriaktól, mint a sza-
lontai értelmiség, chinai fallal külörızik el magukat. Talán nem
olvassátok a Vas Gereben folyó évi ,,Visszhangját" in genere
nem is érdemli, de közelebb volt benne valami, a mi ötletnek
megjárja. Van egy fametszet benne: Bolond Istók Debreczent
körülköti egy hosszu kötéllel, hogy u.m. hátrább már ne menjen.
,,Hova kötöd aztán Istók?" kérdi tőle a civis. „Hát Kecskemét-
hez, mert az most is ott van, hol ezelőtt 300 évvel". - Istók
megérkezik Kecskemétre s oda akarja kötni a kötél végét, de
elébe jön egy küldöttség s javasolja neki, hogy Kőröshöz kösse.
mert az most is ott van, hol ezelőtt 500 évvel. - Persze hara-
gudtak az illetők.

Egyéb nevezetesség nem történt: most hát átal megyek R
gazdaságiakra. Nem mernék ugyan földeim mennyiségére eS-
küdni, de arra igen, hogy jó lélekkel annyit irok a mennyfllfik
gondolom. Ergo:

1. A ház és telekje.
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2. A fáskert, 7--800 Ü öl, két vékás, ha tetszik.
3. Mező-Panaszon egy nagyobb s kisebb darab föld,

együtt valami 8-9 vékás. (Szántó)
40 4. Mező-Gyarak, szántóföld, egy darab, valami 8 vékás.

5. Vásáıiban, két darabban szántóföld, mintegy 10 vékás
ősi)

6. llgyanott (ugyanannyi), Bakos-féle föld, 9 vékás.
7. Kaszáló a Kórósémél 10 10/16 köbl., a Janiéval együtt,

ennek fele enyém, tehát 5 5/I6.
46 8. A közös kaszáló, Julié s a testvéreké, nem tudom meny-

nyi. A bertókszigeti a régi földkönyv szerint összesen 5 4/I6
vagyis 8400, ennek ötöd része illeti Julit. Amit vettetek, azt
nem tudom.

Ennyi föld jutott nekem a mi planetánk superficieséből!
50 Különben az állapotunk a szokott. Nem megyünk sehova,

ide sem jár senki. Egészségünk nem változott. Juli és a gyerme-
kek csókolnak, én szinte, Linástul. Vilmástul etc.

Fogadd szives ölelésemet
szerető sógorod

55 Arany János

[Címzés Z]
Ifj. Ercsey Sándor hügyvéd
urnak.

N.Szalontán

692.

TOMORI ANASZTÁZ-ARANYNAK

[Pest, 1855. február 27.]
Tísztelve szeretett Aranyom !
Mindig szerettem veled daczolni ott, hol szavaid bántot-

tak. Emlékszel rá, midőn kertemet ócsáltad, s én financiám
ıszonyıı rovására - kertészt fogadtam; emlékszel rá, hogy

5 múltkori mıılatságunkat utolsónak mondád? Ez is bánt azóta
mındig, s csak alkalomra várék, hogy daczolhassak veled. Itt
hagyom hát pár napra a fővárost émelygős életével együtt, s
megyek le hozzátok Tompával, ki Mart. 4-ére Pestre váratik.

10 Elöre örülök, mint mulatunk majd üres szobáinkban szalma
szekeken csárdás- asztal mellett bizahnas magyar társaságban.
Olly boldog vagyok mikor téged mulatni láthatlak. Szív, jellem,
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bánat és öröm együtt van mulatságodban, s engem ez végtelenül
boldogit. Ha Tompával hozzád szállok, elfogadsz-e?

Családodnak üdvözletemet
barátod

Pest 2/27 55 Tomori Anasztáz

[Címzés I]

5

10

15
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Tekintetes Arany jános urnak (:tanár:)
mély tisztelettel

Nagy-Kőrős
693.

TOMPA M1HÁLY_ARANYNAK
[Gomba, 1855. március 16.]

Édes Jánoskám !
Csakugyan ugy történt a dolog, hogy én nem gyors kocsin

utaztam el; befizetett pénzemből valamit még is visszakaptam ;
azonban nagyon megbántam: hogy első gondolatom mellett
nem maradtam, mert még ma is itt időzöm Gombán, Hámos
egy egész nappal elhalasztván utazásunkat, holnap tán elme-
gyünk; pedig igen nyugtalan vagyok már, feleségem legutóbbi
levelében arról tudosit: hogy lás fiamnak változása volt; azóta
nem ir, nem tudom: hogy' vannak szegények. A képzelődés és
aggodalom valószinűleg nagyobb a bajnál, adja is isten, de
nyugtalanságomat még sem birom legyözni. Hát te jobban vagy-
e már? remélem, hogy" csak az éjelezés tett benned változást;
igen is furcsa lenne, ha épen látogatásom után betegülnél meg.
Otthonról többet. Isten áldjon meg mindnyájotokat.

Gomba mart 16. 1855 barátod
Miska

[Címzés :]
Arany Jánosnak

Nagy-Kőrösön
694.

ARANY-KOLBENHEYER MóR1cNAK
[Nagykőrös, 1855. március I7-l

Kolbenheyer úrnak Arany János baráti üdvözlettel. _
Toldi estéje cimű költeményem fordítása általában Sike'
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rültnek mondható, csupán nehány helyen kívántam arra meg-
jegyzést tenni:

I. Ének. A fordításban egy patheticus felkiáltással kezdő-
dik: azt én jobb szeretném nyugott hangon tartva, mint az
eredetiben van. A hangulat kívánja ezt, mely nem kitörő, ha-
nem nyugott, andalító, mint az őszi est, mint az élet alkonya.

III. Ének. „szörnyíti erősen a csodás híreket” a babonás
ınendemondákat, amiről épen szó van, nem pedig Toldi tetteit,
mint a fordítás akarja. U. o. ,,emlékezem, mikor voltam olyan
gyenge” - tehát egyszer életemben megesett rajtam, hogy gyen-
ge voltam. Ezt mondj a-e a fordítás?

IV. Ének. ,,Hát kinek keveselik" = ha nekem sokallják,
ha azt hiszik, hogy én nem vagyok már képes efféle dolgot
végrehajtani: hát kit hisznek képesnek arra? van-e rajtam ki-
v-ül ember, ki illy tettet könnyedén végrehajtson.

IV. Ének. ,,Benczét (a lóval együtt) lovastul együtt vál-
lokra emelik." Különben a fordításnak nincs értelme. Vastag
tréfa az egész, de magam láttam hasonlót a kortesvilágban. ,,fel-
vitte isten dolgát” = felmagasztalta (tréfásan).

V. Ének. Ilosvainál két tolln bot = hét szögü buzogány,
kifejezi-e ezt ,,Stab”? Mert nem illenék a királyt megpálcáznl.
U.O. a nicht fein helyett nem lehetne ironice „recht fein.” U.o.
,,szörnyet is halt három" Elég ennyi, ez mondaszerü dolog:
Ilosvai nem enged többet: ,,három ott meghalt."

' VI. Ének. ,,A mi elmult, az meghalt . virrasztója is úgy
jár, az emlékezet". Azaz az emlékezet, melly a multak felett mint
valamelly halott felett vírraszt, szinte úgy fog járni, ő is meghal
egyszer. U.o. szivárványjáték az ablakon: nem igazi szivárvány,
mert késő ősszel az nem is igen látható, hanem az ablaküveg
visszfénye, - t.i. az ablaküveg régi és szivárvány szineket ját-
szik.
Nkőrös, márcz. I7. 1855.

A. János.

695.

ARANY-POMPÉRYJÁNOSNAK
[Nagykőrös, 1855. március 17.]

Barátom és druszám I
Ime küldöm a megigért kézvonást, mellyet a multkor

Tompától elküldeni nem annyira elfeledtem, mint roszúl létem

533



miatt gátolva valék. Simitott velin hiányában egyszerű levél-
-" papírra irtam: de „csak annyi annak haszna" Fogadd, s add át

az illetőknek, szíves üdvözlésemet.
barátod

NKőrös mart. 17. 1855. Arany János

[Címzés:]
T. c. Pompéry jános urnak, tiszt
A „Pesti Napló" hivatalában

Pesten.

696.

ToMPAM1HÁLY_ARANYNAK
[Hanva, 1855. március 25.]

Kedves Jánoskám ! Haza értem szenvedéssel, szenvedés és
fáj dalomra. Kis fiamat a halál révén találtam; feleségemet kime-
rűlve, betegen, kétségbeesés közt. Hála istennek a nyavalya már
megtört, reménylünk, jó az isten!

5 Hát te és ti hogy vagytok? nem lettél-e beteg? remélem
nem!

Isten óltalmazzon benneteket! _
Hanva, mart 25. 1855. ˇ'

igaz barátod
1” Miska

[Címzés :]
Arany Jánosnak
Pest. Nagy-Kőrösön
bérmentve

697.

ARANY_ToMPAMrHÁLYNAK
NKőrös, apr. I. 1855.

Kedves Miskám!
Most veszem észre, milly comicus napon irok, pedig engem

uccse, nem igen van kedvem tréfálni. Nyomoruság ott is -
nyomorúság itt is Téged betegek fogadnak otthon - nálam is

5 kórház. Távozásoddal, másfél napi gyöngélkedés után, felüdül-
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tem ugyan némileg: de ma egy hete ismét elővett a láz, melly
torokfájásba ment át s azóta többnyire ágyamat, ma is még
szobámat őrzöm. De ez nálunk csak mellékes baj: Julcsa volt
veszélyesen beteg. Ama, közönségesen orbáncznak nevezett
nyavalya felfútta egész arczát, fejét, nyakát, ugyhogy szemei is
bedagadtak, s az egész gyermek szörnyeteggé torzult. Iszonyú
kinokat szenvedett s folytonos deliıiumban volt nehány napig.
Szegény annya egész hetet töltött mellette nyugtalanság- s teljes
álmatlanságban, mert én magam is roszúl lévén, fel nem vált-
hattam: igazán csodálrıi lehet hogyan bírta ki. A baj már meg-
fordult, lefolyásán a természet is könnyített olly bő orrvérzést
hozván elé, hogy érvágás vagy nadály feleslegessé vált. Még
mindig ágyban van ugyan, de már daganatai lelappadtak, s bőre
hámlik. Egész feje új bőrt fog kapni. Ime barátom, ezzel múlat-
juk magunkat, mióta elmentél. Adja isten, hogy levelem benne-
teket már fris egészségben találjon. Ölel ezerszer

barátod
AJános

[Címzés I]
Tompa Mihálynak.
Putnok.

Hanva,

698.

ERQSEYKÁROLY-ARANYNAK
[Elveszett]

[Nagyszalonta, 1855. április 1. után.]

699.

ARANv_BALLAo1MóRNAK
[Nagykőrös, 1855. április 16.]

Kedves szomszéd ur !
Idezárva szerencsém van küldeni egy ördögöt a prot. nap-

tárba. Ne ijedjen meg tőle k[egye]d, épen nem veszélyes ördög,
a legszelidebb, mellyel valaha dolgom volt ; szarvai épen nincse-
nek hogy egyik vagy másik tisztelendőt megöklelje, farka sincs
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hogy A költészet nem lehet mindig és mindenütt moı-el
mert ugy igen unalmas lenne s ha Dr. Faust érdemes volt egy
Goethe tollára, a mi, protestansok, Faustja is megfér a költészet
regióiban. A monda régóta él a nép közt s én nyomon követtem
azt. Használja kegyed egészséggel! Nkőrös april 16-án 1855,

-A.J,

7%

ERcsEY sÁNDoR-ARANYNAK
Szalonta, aprilis 26. 1855.

Kedves bátyám !
Azt hiszem illendő dolog már valahára életj elt adnom, és,

Kösünek Szoboszlón volt malmával ellenkezőleg, megszólal-
nom ; mert attól tartok hogy ha még sokáig hallgatok, nagyon
bölcs találok lenni. Tehát

Legelőször is azt említem meg, hogy jelen soraim már
nem a nagy bajuszu Balog-féle kastélyból kelnek, a mellyben
mult évi Sz. Mihály nap óta resideálok. Épen a tegnapi napon
költöztünk át a Zsófi Balog Mihály-féle házba, a melly jelenleg
Fónyad Károlyé. Ez ugyan egy kissé szük és kényelmetlen
quartély, de mégis elég arra, hogy benne az ember (:ha különben
van oka megelégedni:) megelégedést találhasson, s egy két jó
emberét benne szivesen láthassa. - Egyébiránt Szalontán
nincs is miben válogatni, és ez annyiban még is jó, hogy az
embernek külön udvara van, s nem függ a házi úr vagy asszony
szeszélyeítől.

Ercsey Jani épen nagy péntek napján volt nálunk, szo-
kott kutya-futtában. S nem volt annyi lelkünk, hogy 24 óráig
megmaraszthassuk. Azonban időt nyerék mégis, hogy bátyám
minapi egyik levelének őt érdeklő tartalmát vele közölhessem.
Mire ő azt válaszolta mikép nincs oka bátyámnak legkevesebb
gondot is szerezni azzal, mire érintett levelében céloza és sajnál-
ná - úgymond - ha azon gond, bátyámnak egy percnyi agge-
dalmat is szerezne. Különben igéré: hogy rövid idő alatt tudo-
sitandja bátyámat. Nem tudom, azóta, megtette-e azt?

Mi bennünk pedig meg vala a jó szándék, hogy bátyáfllé'
kat, a folyó évi május vagy juniusban, meglátogatjıık. Azonban.
tens Balog Jánosként ,,a mit az ember fel ír krétával, azt GZ
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Isten letörli nyúllábbal" Lina ugyanis ollyan állapotban van,
hogy - ha egyéb nem gátolna is bennünket - e miatt nem me-
hetnénk. Nem azért mintha a szüléshez olly közel volna, misze-
rint[e] miatt [a] kőrösi uttól is tarthatnánk, - hanem sokat
gyengélkedik, s az orvos megtiltá neki egy pár mértöldnyi szeke-
rezést is. Hogy tehát egymást megláthassuk, és valahára nehány
hetet együtt tölthessünk: nincs egyéb mód, mint az, hogy bátyá-
mék jőj jenek el, az őszi examenek bevégeztével, Szalontára.
Mert hiszen plus quam d[isznó]ság is az, hogy egy seculumban
egyetlen egyszer sem jőnek el bátyámék: holott ha mások nem
volnának is ez elátkozott Szalontán (:mellynek egyik érdemes
fiát Kertmegi Pistát a mult héten akaszták fel Váradon:) kik
bátyámékról jól emlékeznek: - arról, azt hiszem meg lehetnek
győződve, hogy mi lelkünkbe fogadjuk, s tőlünk kitelhetőleg
szivesen látjuk.

De (:miután töltésből csaknem kifogytam:) forditom im-
már beszédemet, gyászos koporsókban feküvő atyánkfiaira. Kik
közül első helyen említem szegény -

jámbor Míhályt; ő a mult hetekben, azon hallatlan árvizes
időkben, minőre Szalontán nem emlékeznek, Békésen vásárra
járván, Visszajövet, Békés és Doboz között, lovastól együtt va-
lami kútgödörbe esett, s szerencsétlenül belefult, s csak nehány
nap multával vevék ki onnan. - Most már, bátyámnak azon
földeit, mellyeket eddig ő munkált, K. Nagy Sándor, a J[ám-
bor] Kata férje, vette munka alá. S azt hiszem, hogy ő is becsü-
letesen fogja azokat munkálni.

Mostanában szintén meghaláloztak a honoratior-félék kö-
zül, Öreg Bajó jános, Papp Imréné és az öreg Szabó . . . . . . .
nénénk. Asztıis Mihálynak szerelmes hites társa, melly utób-
bit (:már t.i. nénit, s nem Asztıis Mihályt:) épen ma
temették el.

S a mi gyász éré Asztıisnénak halálával a szalontai görög
familiát :épen olly öröm érte az által, hogy Rozvány András
atyafinak a közelebbi napokban, egy kis leánykája született, kit
is neveznek Irénnek.

A mi végezetre minket illet: mi, szokott egyformaságunk-
ban megvagyunk, és élünk egyik napról a másikra szegény ember
módjára; s szinte fölöslegesnek tartom mondani, hogy csókoljuk
bátyámékat mind a négyőjöket, mind a hárman.

Szerető öccse
Sándor
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U.i. Miután, mint érintém, a mi Kőrösre menetelünkből aligha
lesz valami: nem talállıatnánk-e valami alkalmat, hogy Julcsát
valahogy Szalontára expediáltatnók, hogy ő lenne itt legalább
őszig? Julcsa, mit mondasz ehhez? - Talán Kovács bácsi elhoz.
hatná?

701.

To MPA MIHÁLY-ARANYNAK

Hanva majus 6. 1855,

Kedves Jánoskám! Valahára nyugodt lélekkel írhatok;
a sok mindenféle bajból szerencsésen kibontakoztuıık. Nőm,
kis fiam meglehetősen egészségesek. Adja isten hogy titeket is
legalább illyen állapotban találjon levelem! Magam a korhely-
ség legmélységesebb fenekére sülyedve vagyok; Pesten létemben
fűnek fának, boldognak boldogtalannak ígértem verset; sze-
gények ugyan várhatják! De nem tehetek róla; ezen a szép ta-
vaszi napon, mint példaul ma is van, és rendesen illyen van,
inkább kivűl járkálok, mint íróasztalom mellett ülnék; a szép
tavaszi nap alatt érts: febnıáıi komisz időt, de én azt nem
akarom hinni, hiszen Majus van.

Jókaival ismét zavarban vagyok; mióta Teleki feletti
beszédem kijött (van-e neked? ha nincs adok;) nem voltam
képes tőle levelet kapni; ugy maradtunk hogy eladja könyvárus-
nak; adta-e (ne) nem-e? nem juthatok nyomába. Irtam neki
4 szer nem válaszolt. Miskolczon régen kinyomták volna, de nem
adhatom, mig ő nem tudosit; ő pedig nem fog soha. Ezekre az
emberekre gondolni sem ohajtok.

Házunkat már építik, lesz benne 5 szoba, de azért ne örűl-
jetek, mert abba csak egy év után fogunk lakni; egyébaránt
mostani szállásom is jó tágas, kényelmes; az idén itt is elférünk.
Adlıatunk nektek egy külön szobát, elfértek benne; ugy is in-
kább együtt leszünk, mint külön. Azért csak rendezd oh rest
jó elöre a te dolgaidat; komámasszonyt s a gyennekeket nem
féltem hogy ki ne készüljenek. Hát titeket kivertek-e már a szál-
lásról? csak ebben az egyben lesz jövőre (eddig még nem volt)
jobban dolgom, mint neked, hogy állando quártélyom lesz.
Mondd meg gyermekeidnek, hogy a méhek szépek, a legelső rajt
megfogom nekik ölni, ha apjok elhozza őket. Kérdezd meg.
volt-e azóta ollyan jó szerencséjek a ferbliben? Igazán furcsa
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az emberi élet ! Szegény Julcsát millyen egésségesnek láttam mi-
kor tőletek eljöttem, s pár nap alatt millyen beteg lett! Adja
isten hogy már el is feledtétek légyen akkori baját!

Látod édes barátom ! az örömről és boldog napokról nem
ez igen irogatunk egymásnak reminiscentiákat, a szenvedésekről

igen! mindegy! igy vagy ugy egyszer majd vége lesz minden-
I

nek Most pedig isten áldjon meg benneteket! épen a kis Kál-
mán van itt fiammal ugyan distrahálnak a szobában egy fiatal

40 galambot, mert zug a szél és zivatar! nem tudok irni,
vagy nem akarok; ne keresd, csak azt hidd el hogy szívesen
õ(l)lel, csókol benneteket

barátotok
Miska s Emilia

[Ci.mzés:]
Arany Jánosnak
Pest Nagy-Kőrös.

[A levélpapír hátlapj án Tompa kisfiának krikszkrakszai.]
Jegyzés. Ez itt ni . . . a fiam picturája; ugy-e lesz belőle valami?

702.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Pest Máj. 22-én 1855
Édes Aranybácsi !
Már több napja hogy ujra Pesten, kedves hazámban va-

gyok, de ezt eddig elhallgattam, meg szándékozván önt édes
Aranybácsi lepni, mielőtt Gesztre lemennék. De noha Pestről

5 Cegléden át Kőrösre igen kényelmesen el lehet menni, - nem
lehet Kőrösről osztán idejében Ceglédre felérni. Természetesen
ez nem tenne semmit ha még Pestre visszajöhetnék - de miután
én eırpeditiómat az egész család (apám, anyám, Lajos) lemenete-
lével kívántam egyeztetni, erre már időm nincs miután holnap-

1° után reggel indulunk.
És így ismét nem látjuk egymást ! E körülmény kényszerít

egy más kis meglepetés kifecsegésíre is. Én ugyanis önnek
Rómából meghoztam az Ariosto kalamárisának hasonmását,
melynek eredetije a Ferrarai muzeumban tartatik; e kis emléket

15 magam akartam elvinni Kőrösre, de így már Gyulait teszem bizo-
mányosává.
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E levéllel verset nem küldök, de mihelyt hazaérek, fe]_kü1__
döm kőlterményeimet tömegestül, Aranybácsínak rostája a1á_

Balassával már bőven értekeztem; ő javulásomat lénye..
gesnek, a bajt ra visszaapadás stadiumában levőnek állítja. De én
még is szomorkodom, mert ő erősen megkívánja, hogy alig há__
rom hó mulva - sept.ben - újra el hagyj am szűlöföldemet,h0va
ez első száműzésemben is ~ versben és prózában - szenvedő
szivem oly sokszor, oly szorongással visszavágyott!

Most persze, hála istennek sokkal erőssebb lévén, és meg
sok javulás is várván rám, a nélkülözéstelj es gyógymód folytán
indulásomig; csupán Kov.bácsi fog elkisérni, még pedig -.- saját
kérelmemből - Egyiptomba!

Athént, Alexandriát, Cairót, az azon vidéki óıiás emléke.
ket bizonyoson látandom, s ki tudja? talán Constantinápólyt
s ( ?) Csak Byronnak kéne lennem hogy egy új Childe Harold-ot
írjak, de hála jó természetemnek! kedélyem még a kórság és
honvágy ellenséges befolyása alatt sem tudott s tudand világgal
és emberrel meghasonlani. Vetem magam inkább saját genialig
népdanáink kecsketömlőjére, s ily tilinkózással üdvözlöm Nilus
partjait.

, , Gyerek-hangon-síró-Croco-dílus
Megsza-kad a - szívem-érted - Pflus"

De áldja meg önt az isten estve, reggel, s a Kúnepósz delében!

szerető tanítványa
Tisza Domokos.

703.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt, Jun. 3-án 1855.
Édes Aranybácsi !
Úgyhiszem, noha igéretemet kissé későn váltom is ba.

nincs magam mentésire szükségem; és Aranybácsi épen 2-12012
ember, ki egy hosszú, és különösön szokatlan, távollét _után1
viszontlátásnak örömeit és mámorát tudja képzelni és - tisztel-
ni. Hanem mind a mellett is elébb írok, ha Pap és Rector keve-
sebb teketóıiával írják le verseimet; na de már mind itt vannak.
a melyeket csak külföldön írtam. _

Itt van vétségből egy Kálmánnak írt s csupán csak R15
családi körünk előtt érthető és élvezhető köszöntőm is; rlıfilllet
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hogy ön elolvasand, éppen nem ,` - de hogy a copizálók (bizonyo-
son többekkel együtt) elolvasták - igen nagyon restellem.

E levelemben egészen a külföldi terményekre szorítkoztam,
miután már azok is, noha aránylag az időhöz terméketlen vol-

is tom is - így együtt igen tiszteletreméltó csomagot képeznek,
de már van egy itthoni versem, s jövő levelemig lesz, hiszem,
több is.

Mint verseimmel járok, úgy szinte tapasztalásimmal is.
Odakünn mindíg panaszkodtam, hogy mint párnazsák, elvtele-

20 nűl utazom, hogy semmit sem láthatok, de midön innen emlé-
kezem azon időkre vissza, észre kezdem venni, hogy mégis ta-
pasztaltam én valamit.

Addig is, mig becses válaszát vehetném, áldja meg az
Isten, édes Arany bácsi !

25 szerető tanítványa
Tisza Domokos.

Trıˇest I6 Spt. I854.1

Fél lábom már a csolnakon
Fél még a szárazon:

W Szemem a távol hon felé. . .
Szűm nálad angyalom!

Szilaj vágy hő remény vala
Mely ide vezetett,

S most csak viszhangod hallom én
35 Szelíd emlékezet !

Ha látod néha estvelen
Hajósok csillagát,

Gondolj rám akkor kedvesem,
Megyek - isten hozzád!

40 Velence Sept. 1,9-én 1854.*

Mintegy ékes, ódon, de üres, kardhüvely,
Aranytól fényesen, kövekkel rakottan

Képed lelkem előtt, város! úgy tűnik fel
Büszke palotáid, hogy meglátogattam.

1"* AJ. kritikáját e versekről ld. 581. l.
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Szépek palotáid! Száz remek egy helyben,
- A művész szívesen ehrıereng te rajtad

- De az erős acél nincs már a hüvelyben
Mellyel a népeket rabigádba hajtsad!

Élve még, halott vagy. Sötét gondoláid
Némán hasogatj ák mosolygó tengered

- Oh mert dics és öröm, gyász, s rabsággá vált itt.
- - - Míg az ég ugyanaz a laguna felett.

A Szent Marcus többé nem diadal raktár,
Számyas oroszlányi nem győzelmi emlék.

Abban szolga könytől harmatos az oltár
Emezek meg vissza kegyelemtől nyervék.

Hát a legtöbb fénynek s bűnnek is, tanyáját
Hidegen a Doge lakát ki nézheti?

- Szomorán kémleli eljegyzett aráját
A botor idegen, meg hogy fertőzteti.

s A 'két veres oszlop*, melyet a dülıödt nép
Onhítványságának hírnökéül emelt.

Rémes de egyszersmind tanuságos emlék !
- Példájával meghűt sok lángoló kebelt. -

Szép vagy, szép, Velence! s lehetsz még sokáig.
Ezer palotáid még nem düledeznek,

- A föld minden népe, hozzád búcsut állít
- Fővárossa lettél az emlékezetnek!

Turin Oct. II-én 1854.*

Ticino" hidján sír a leányka
Érzékeny szívét nagy keserv bántja

A túlsó partról haza jött vólna,
Útját állotta egy rút vámszolga.

Oh mert nyakában (: Guiseppe vette:)
Egy piros selyem kendő vólt vetve,

Tegnap vólt vásár, be sem szeghette,
S im a vámszolga bántja érette !

* Marino Faliero ott lépvén ki a palotából a vérpadra, a refldlis
oszlopok közűl azon kettő mely között ki lépett, vörössel cseréltetett fe
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' AJ. kritikáját e versről ld. 581. l.



A mikor vette, Beppo azt mondta
Míg hű léssz hozzám, viseld naponta,

Mikor elpártolsz, kösd fel egy fára,
S megesküdött ő anyja sirj ára.

A kendőt harcos országba szőtték
A ki viselte, megfizettették.

De ő mit adjon? Anyja keresztjét?
- Életét inkább mint ez ereklyét.

Kacsint a Vámos, besúg fülébe - -
Csupa egy láng lesz Rosetta képe;

Sötét szeméből pattog a villám:
S indúl le sírva a folyam partján.

Pattog az ostor, tombol a négy ló,
Megáll a hídnál az ékes hintó,
Gazdag szép úrfi száll ki belölle
Mi baj galambom így kérdi tölle.

Ügyét meghallván a lányt kiváltj a
Szép hintajában hellyel kinálja,
- Nem sír Rosetta, hamar megbékél
- Jaj de kendőjét elkapta a szél !

- Elkapta a szél magát is a lányt,
Felej ti Beppót az úrfi karján ;
- Már minállúnk itt ez szokott járvány,
Egy hü lány sincs a Ticino partján !

Nizza Oct: 21-én 1854.*

Nincs egy felhő az égen, oly kék és eleven.
Alját az égető nap rózsássá festi len
Fel hullám nem vetődik a síma tengeren
Egy árva szél sem játszik a pálma levelen.

Olajfák táborában a hegyen béke van
Itt-ott egy múlató-ház nevet ki vidoran.
Narancs berek kőríti - majd egy magos platán
Cactus, cupress csoportból kitűnik egymagán.

' AJ. kritikáját e versről ld. 581. l.



A kedves rózsa még él, él vele több virág
Az elkésett lepkének tanyát nyújt, élvet ád,
Legszebb mélyzöld a pázsít, lombot sııhínt az ág
Avar, hullott levél, nem jósol telet, halált.

De otthon, ott a pusztán, távol kelet fele
Aszott tüskéből készül az ördög szekere,
Jeges, havas éjszaknak megkapja a szele:
- Hat puszta nagy mértföldig, meg sem is áll vele.

Nagy jegenyék seprőjén sarjú tollászkodik,
Lusta, kövér felhőkből csurog negyven napig,
A feneketlen sárban jószág csúszik, bukik,
- Utas csak veszni mégyen innen Karácsonyig. -

A szellős kandallóban ázott fa nyiszorog
Nincs senkinek jó kedve, fe[ !]rj, feleség morog
Fel-délfelé ha kelnek, s a nap ha leforog,
Még is siet mindenki, és ágyba vánszorog.

S én mégis oda vágyom, mohos eresz alá,
Otthon e hő édennél szűm több kedvet talál,
Mert bár a természetben légyen tél és halál
Keblemben ott van csak nyár, hol rokon karja zár.

Nizza Nov: 2-án 1854.*

Szeretlek mint a fa virágát
Mint a virág illatját,

Mint az illatot a lepke[ !]k
Melyek az besohajtják.

Mint a lepkét a napsúgár
Mely szárnya körül játszik,

Mint a porszem a napsúgarat
Melyben fényleni látszik.

Savoyard-dal”

Dzindzin, Dzindzin, Dzindzin, Dzin
Álljatok meg egy kicsinyt

Nézzétek a kis fiut,
A ki előtökbe fut,
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A kis fiút a kis lyánt,
Táncol ugrik, csókot hány.

Hupp happ hupp, Hupp happ hupp.
- Rövid láb, hosszú papucs!

Dzindzem, Dzindzem, Dzindzem, Dzem!
A hegyek közt születtem!

Málén tartott az anyám
De az is elfogyott ám!
Párisba kellett menem
Jaj be sokat éheztem!

Az nem jó, az nem jó!
Jobb Párisnál a kúnyhó

Dzindzin, Dzindzin, Dzindzin, Dzin
Adjatok már egy kicsinyt!

Csak úgy ugrúnk, éneklűnk
Ha garast löktök nekünk
Ugordj Anna, ugordj Jaques
Igy élnek el az árvák!

Merci óh, Merci óh!
Gyűlt egy kis útra való.

Hozzá7

Szeretlek én? azt kérded tölem
Midőn kezed, kezembe van

Fejemet lágyan tartod ölben
S reám mosolygasz bóldogan

Egymást ölelve feltalálják
az öszveröppent sohajok,

Egymást forró csókkal kínálják
Az ajkak, s a szem ég, ragyog.

Midőn ábrándos homlokomra
Az ifjúság bájfátylat von

S érzékenyűlve dűlsz karomba
Oda bűvölvén hő dalom,

S a szív dalt áldoz szerelmének
A dal meg szerelmet fakaszt.

' AJ. la-iıiızajat e ver-sfõı ıa. 581. 1.
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19° Minthogy tavaszkor zeng az ének
S madár dal tészi a tavaszt - - -

Most kérded ezt, most? S én szeretlek! !
- De ez oly könyű szenvedély !

Kebel nincs oly fa-szív eretnek
1” Hogy rá ne bírná enyi kéj.

Óh majd ha a sors elkap tőled
Az ész a szívvel harcra kél

A kor csalódást hoz, s redőket
Ifjúságért, ábrándokért:

1*" A dicsvágy szomjú, nagyravágyást
Szűl, mely ví fényt és hivatalt

S az élv, mely szinte nem áhít mást
Rangos kéjhölgy ölébe hajt:

- Akkor, ha szűdben érzed ébren
1” Az érzést s régi lángja ég,

Jöjj el a tiszta tüz nevében
Jöjj: s akkor kérdd szeretsz-e még?

S aranyborjumat törve össze
Rámondom én a várt igent.

”°° S lelkem lelkedben megfürösztve
Át-idvezülök idelent.

S szerelmem nem lesz lenge ábránd
Mely egyért nem soká eped,

Sem tünő tajték mit gyönyör hányt,
*'05 - Akkor, s ne most kérdj engemet I

Kálmánnak
Születésnapi Köszöntőfi
(: szabad ıimekben :)

1854.
21° Az Isten adjon néked jó napot!

Vagy is kályhádba pattogó tüzet.
Mert a nap - hogy ha meg is kaphatod -

Rád pislant görbén, - s avval kifizet.
Ü AJ. kritikáját e versről ld. 582. I.
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Adjon! mert a vén kapcsos biblia
Azt mondja egyik szentségtelen lapján

Tiszáıııak hogy született egy fija
Szent Leokádja üdvességes napján

Az az Karácson előtt kilenc nappal
Záp foggal, kaıikással, feltett kalappal.

És ez te vóltál nyurga férfiú
S minthogy harmincat írtak akkoron:

E közönséges évben nagy korú
Levél mind ó - mind új törvény soron.

És im lehúll róllad minden bilincs !
Mert nagy karú bár vóltál az előtt,

Bár nagy karótól lábad messze nincs,
Bár nagy körű abroncs negyed darabja
Tested szerény alázatos alakja

Sok megszorúlást érzél előbb,
Rágtál kinodban - láttam - párnát, dunnát,

S csak keserű só tört a vaskapun át.

Kívánom szívből bóldog légy és szúnyog!
De addig csak míg ezt is meg nem únod

Minden sovány ló jöjjön bírtokodba
S dögöljön sorra, hogy ha egyszer ott van,

Az ég rád mindenféle csudát mérjen
Többek között bajszod nőj jön a füledre

Csizmád a nadrágoddal össze érjen
Máslid ne csússzék soha nyakszirtedre.

Pipád eltartson egy pár óra hosszat
A szivart szíj jad, ne juh-csecsként szopjad:

S most mit kivánj ak? Szólj valj on mi kell még?
Igaz ! - jól végy fel minden fajta gallért:

- Mert avval csak nem szaporítom a szót,
Hogy snapszot bőven s bakatort igyál - ;

Hóditó ifjú-, bolondits Vén leányzót,
(:Vagy asszonyt:), arra kedved úgy is készen áll

Kívánandóm hát nem is van csak abban:
Tedd be az ajtót fij am mert hideg van !

-- Irásról szóllhatnék, de lenne furcsa
Én is elverhetvén: O mea culpa ! -

S most elfogyott a vénám, kérlek szépen,
Ha firkám morsatelt sebedbe ér,
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Vedd szivesen és igaz testvérképen;
*'55 S ha több nincs: jól érezz irántam ennyiért

Mert ennek is hidd nem kis munka kellett.
Datum Nizzában a kandalló mellett.

Nizza 7-e jan .° I855.°

Hogy ne szeretne hamar az olasz lyán,
*°° Mikor oly hő nap ragyog égalján;

- Hogy a gyeımekvér vágyakra pesdíil
- Hogy a Karácsony kikeletet szűl.

S hogy ne szeretne hőn ha szeret már
Szíve gyűlt tenger, vére tüzes ár:

W Ifját, a szikrát, mely körül víjja.
. Lábához simúl, s fénnyel borítja!

„Szép jövevény te! s gazdag erszényel
Ne bánj itt könnyen a nő- erénnyel!
Ha csal, ha fertős aranyos vágyod

37° Vigyázz! vérpaddá válhat kéjágyad"

Ne vesz be[ !] jó szót játszi levente
A lánykát kényre, kedvre ölelte
Kény s kedv elmúlva, szégyenbe hagyta
Majd mint csavargót elűzte atyja.

375 Megőrült a lyán ezer bajában . . .
Egy kép, a bosszú ép ám agyában.
- Mintha körül bús felleges a táj,
De egy kőszálon ég a napsúgár.

Szép meleg este, csendes a tenger
33° Szél nem ébreszti a falombot fel.

Holdfényben alszik a szög olajfa.
. Két páros gerle nyögdel alatta.

Jaj e csók méreg, sötét halált zár,
Mint egy vészangyal Rosaura úgy áll.

W Szeme még fénylőbb a sötét éjben
Haja sötétebb, ezüst holdfényben.

' AJ. kritikáját e versről ld. 582. l.
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Szemébe két tőr, kezébe két tőr
A csalfa szívig véres útat tör,
- - Hogy ne szeretne hőn az olasz lyán,
S bosszúját hogy ne venné a csalfán.

Sziv és ész1°

A szív hő nap, - és termőföld az ész.
Az melegit, - minden ebből tenyész. ,
A bűnös eszme, mely gyíl.kol, öl, árt,
- Mérges hunyász, mely nem lát napsúgárt.
A jó gyümölcsfa, melyet nap nevel,
Nap érlel, és áldással tölti el.
Sokszor- egy fly gyümölcsös fa körül.
A népek szomj as ezere örűl.
Rút eszme, csak rút, - nincs. Bűnös mi rút.
De csak szép van, mely kéjt, s nem hasznot nyujt.
A szép . . . . egy deli méltóságos tőlgy,
Vetélkedvén nevelték nap és föld.
- Ha fáradtan jősz élet vándora
Fejed letenni vágyol, s nincs hova.
E tőlgy hűs ámya menten béfogad
- Elszunnyadsz s látsz vidító álmokat,
- - - Örökzöld tölgyek anda berkete,
Ifjú szivemnek szűz költészete!
Futnom mért kell - elhagyva ámyidat, -
Az életpályát, mely oly sivatag.
Élhetnék benned vadként szabadon,
Emlényt legelve csörgő patakon,
Csak én és ő! . . . . Fejem kevély bogán
Fel felakadna búja borostyán!
Óh! mért a szép, magában, oly kevés,
A szív oly hő- és oly fagyos az ész!!

Egy kép aláll
(: magyar metrum :)

Ez a kis lyán úgy e csinos kis lyán?
- Nem francia, nem is egész talján*
Hamis szemét túl a vízrűl kapta"
- Szíve meleg, mint az olasz napja.

"' A Nizzaiak tulajdonképeıı provençaleok.
** A Var vize, határ Franciaország s a Nizzai grófság között
“°`“ AJ. ımakajáı e verseıa-õı ıa. 582. 1.
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Kéklö szeme elvándorol messze
Hol az éggel a hab forrad össze,
Megy le a nap- de ég már egy csillag,
- Alkonyatban hó vitorla villog.

Eloltotta a napot a tenger -
A lyán szíve most gy-úl szerelemmel.
- Kicsiny napot, nagy tenger ha óltja
Nagy szerelmet egy kis csók csak szítja.

Hóldfényben rezg a vad szőlő levél
A hű legény édes dolgot beszél,
- Pirúl a lyán - s bár éj kezd lenni,
Vállára dől, hogy ne lássa senki! -

Elba mellett”

(: Mart: 7-én 1855 :)
Zúg a tenger Elba mellett

S a hullám hullámra kél,
Fölötte a sötét felleg,

Felőle ordít a szél.
E sötét felhő tenéked

- Ugy - é kis sziget- emléked?
És e szél a hir szele

Bonaparte nagy neve.

Elülnek a nemzedékek
A világ elváltozik;

Ujabb óltár, újabb képek,
Miknek a kor áldozik.

De ki vad nyakát megüli
Azt a nép imádva tűri;

S nem nem felejti bárha hólt,
Ha igaz sarnokja volt.

Igy él most is millióknak
Szájában Napoleon,

Kik pedig jármába vóltak
És szenvedtek egykoron.

1' AJ. kritikáját e versről ld. 582. l.



Elba! Elba! - s a szigetre
Van minden tekintet vetve;

Szemmel emléket keres
Kiki, s ereklyét szerez.

De immár az éjben eltünt
Az eseményes sziget;

Immár énekem is megszűnt,
Mert hozni ítéletet

A történet nagy könyvében,
Nem hivatalom énnékem,

Nagy kalandor! híredet
E kis lant nem ejti meg.

Canticolfi
Félre lant! - Kürtöt kezembe! .
Mert nem szokott énekemre

Nyitom mostan ajkamat.
Nem kél a lyán szép szeméből,
De a világsírkövéből:

- A forrás melyből fakad.

Rómából - két halt világnak
Crateréből - felkiáltnak

Hozzám ádáz szellemek.
- S mint kísértet éjfelenként,
A romok felállnak önként - -

. . S élő arcot öltenek.

Minden látja mit én látok? !
- Vagy rajtam tán külön átok

Atérezni bármi kint?
- - Látva Rómát kettős képpel
Ifjú rúttal, öreg széppel,

Ezredek Jánussakint.

Látva díszét porba hııllva,
- - S egy tört oszlopra borúlva

Idézgetve hőseit:
Képzetemnek ők felelnek,
De az Urbsra rá nem lelnek -
- - Es én tőlem kérdezik.

1' AJ. kritikáját e versről ld. 582. 1.
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Mert bár minékitnk pulyáknak
Azon romok is csudáknak

Tünnek, - mit ekénk kiás:
Nékik kik mind látták épen
A Colosseınn is épen -

- Csak egy hivány kőrakás !

Most a két dombról viszhangzó
Öszvecsendülő harangszó

Félre csalja képzetem!
S egy később, bár mult időre,
A keresztnek győzelmére,

S vértanukra emlékszem.

Kik az égi uj világért,
Vérükkel rótták le a bért,

- De vérüknek nincs nyoma!
Mert itt ujra - sötétvégnek,
Áll - és balga festett képnek

Ezer cifra temploma.

Óh a mult csak a mi itt nagy:
- Róma, régi Róma hol vagy?!

Látni téged vágyam ég.
- Itt van itt, - de öszvetörve
Népe szolga, népe törpe

- S minden fénye - sötétség!

Az öregúr álma”

Kemény, hideg tél oda kinn
Fagyos havat szór ablakomra

Ki sem láthatok üvegin
Oly sürün be van zúzzal vonva.

- Karszékbe hát rest nyúgalomba
Öreg testem nem bánja meg.

- De meg-megrezzen s felkiáltok
A mint az ablak közin által

Érzem a hasító szelet.
Fei állok hát s tüzet csinálok,
Parázsit hamvas tűzhelyemnek

Felgerjesztem: most fát reájok

1' AJ. kritikáját e versről ld. 582. 1.



S im újra lángokat teremnek!
- Én karszékemben elmerengek,

A tüzet nézvén elmélázok, -
Mig tört szívemben hamvas üszkit

Az eltünt kéjnek szerelemnek
Hív sohajtások felgerjesztik. - - -
Ifjú vagyok! és ő velem van!

Lágyan hordom vas karjaimban
Köröttünk lomb, súgár, virág

Halkan susog hő csókot ád . . .
- Mi ez? Egy erős roppanás?!
Betört az ablak semmi más.
Huh ! mily hideg van, testem reszket.
Szép álmaiın is mind elvesztek,
Gúnyal süvölt fülembe a szél
Vénnek gyávának csúfol a tél - - - -
Búndát hamar - új ablak kell -
- Kató asszony! hol a flanell?

Das ewige Liedlã

Tündér világ! Ragyogó nap!
Télben nyílt, kikelet!

Te tiszta ég sötétkék hab!
- S ti gályák hab felett !

- - Nem kelletek! Csüggedt fejem
Szebb álmokat terem.
~ S szállnak mint fecske szabadon

Túl bércen, tengeren.

Túl tengeren felkeresik
Az első zsenge hőt,

Zöld bársonyba öltöztetik
A kalászos mezőt.

- Én meg szágúldó lovamon
A pusztát nyargalom,
- - - - Utánnam lantom és a szél -"'

- Előttem száll dalom !

" Olvasd: ,,Mögöttem bánatom pora,
15 _ _Elől száll víg dalom !“
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Óh szabadság! Tág a kebel,
Oh áldott rónaság!

Hol botor hegy nem felesel
Hallván Isten szavát.

Hol a nap soha nem fedett
Vad bércvállak megett.
- S egy ép tűz útban összveforr

Nyúgottal a Kelet!

S te népem búsongó magyar!
Az ősi sík felett,

Feléd nyílik e rezgő kar,
Szám téged emleget.

Feléd, feléd indúl fiad
S öledben éled csak,
A nagy világban idegen,

ÉS teste lelke rab. -

704.

ARANY_oYULA1PÁLNAK
NKőrös. jun. 7. 1855.

Kedves Palim!
Ideje volna beváltanom igéretemet, s megkülderıi az auto-

biographiát, melly iránt felszólítottál. Megvallom, hozzá is fog-
tam, nagy tudós képpel, amúgy a 3-ik személyben beszélvén
magamról, mint afféle elhunyt celebritásról, de megijedtem töle,
halva képzelvén magamat. Most tehát röviden, (elso) a tények
elsorolására fogok szorítkozni: állítsd belőle össze, a mit tudsz.
Toldinak se küldök mást, használhatja a tiedet, ha kell neki.

Születtem N. Szalontán, Biharban, 1817. A napra nézve
nem vagyok egészen tisztában. Szüleimtől mindig azt hallám,
hogy azon vasárnap volt az, melly Gergely és József nap, tehát
mart. 12-19 közt esik, (ezért előbb józsefnek is akartak keresz-
telni. Hogy jutottam a jános szép névhez mégis, nem tudoırı.).
s ki lehetne számítani, hanyadikra esett 1817-ben azon vasárI1flP
- de később keresztelő levelem az anyakönyvből kivonatvan.
megütközve láttam, hogy mart 8án már meg is kereszteltettem
s így szüleim tévedhettek, s tekintve a szokást hogy nálunk 3-,Ő
napra keresztelnek a születés után s nálam sem volt ez a10l
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kivétel, mart. I. gondolom a napot megállapithatni. Egyébiránt
apám kevés földdel s egy kis házzal biró földmiyes volt. Apám
György, anyám Megyeri Sára. - Szüleim már mind ketten öre-
gek, mikor születtem, s én egyetlen fiok, a menyiben legidősb
leányok már régóta férjnél vala, (nálam annyival korosb hogy
első gyenneke velem egykorú) a többi számos testvéreim pedig,
kik közül én egyet sem ismerék, előttem mind elhaltak. Igy hát
én valék öreg szüleim egyetlen reménye, vigasza, szerettek is az
öregség minden vonzalmával, mindig körükben tartottak, és
rendkívűl vallásosak lévén, e hajlam rám is korán elragadt:
az ének és a szentirás vonzóbb helyei lettek első tápja gyönge
lelkemnek, s a kis bogárhátu viskó szentegyház vala, hol fülem
soha egy trágár szót nem hallott - nem lévén cseléd vagy más
lakó, mint öreg szüleim és én. Azt hiszem, hogy a kora komolyság
ettől van kedélyemben. Testvéreim nem voltak, más gyermekkel
ritkábban volt játszani alkalmam, természetes, hogy a lélek
komolyabb irányt vőn. E mellett tanulékonyságom a szalontai
nagy világban némíleg szokatlan jelenség gyanánt tűnt fel. A
zsoltárokat, a biblia vonzóbb történeteit - emlékezetem meg-
haladó idő előtt, hallásból már elsajátitottam, _ alig 3-4 éves
koromban apám, ki értehnes, irástudó paraszt ember volt - ha-
muba írt betűkön megtanita olvasni, ugyhogy mire iskolába
adtak, hova módnélkül vágytam, s a mi nem erős testalkatom s a
szülék féltékenysége miatt csak 6-ik esztendős koromban történt,
már nemcsak tökéletesen olvastam, de némi olvasottsággal is
bírtam, természetesen olly könyvekben, mellyek kezem ügyébe
kerültek s mellyekhez inkább vonz_ódtam, mint bibliai történetek
énekek, a ponyva irod[alom] némelly termékei etc. A tanító,
megpróbálván, rögtön, a mint felvittek, elsőnek tett osztályá-
ban, s e helyet folyvást megtartottam. A többi tanítók, s a nö-
vendékek a nagyobb osztályokból, sőt külső emberek is, cso-
dámra jártak, s én nem egy krajcárt kaptam egy vagy más pro-
ductióm jutalmául. (Többek közt apám, ki diákos ember is volt
egy kissé, a latin Pater nostert és Credot, az egyes szavak értelmét
(Jacotot modorában !) magyarázván meg csak, betanitotta volt
-- ez volt productióimban a legnagyobb csoda). Az iskolázás
folyvást kitűnő sikerrel haladt előre (Szalontán perse, hol 1 rec-
tor és 5 altanitó alatt, úgy nevezett particnla volt s lehetett
végezni poesist, rhetoricát) de a mellett minden könyv, a mi
1<cZem ügyébe kerűlt, mohó vágygyal lőn felemésztve. Gvadányi,
a Hármas historia (Halleré), Erbia, s több e féle dolgok, Decsi
Osmanographiája, Fortunatus s mit én tudom miféle grapsák a
P011YVa irodalom egész özönével együtt, az egész városban fel-
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kutatva, elkölcsönözve, és megéve lőnek. A bibliának nem ma-
radt része olvasatlan, kétszer, háromszor is, stb. s még a gı-am-
maticai osztályba alig érve, már nem tartottam nagyobb em..
bert, mint a könyv, főleg versiró - megis próbáltam a rímelést,
mellynek tárgyát iskolai játszásközbeni kalandok képezék. .I
Valahára eljött a költészeti osztály s én halommal irtam versei-
met. Sajnálom, hogy ezek közül semmi sincs meg; rectorom o
tisztázatot magához vévén, fűnekfának mutogatván, s elvivén
magával. Arra emlékszem, hogy mielőtt a nagyobb világ tudná,
a szalontai kis világ s a környék már akkor úgy ismert, mint
afféle poétát s ez nem kevéssé hizelgett hiúságomnak. (Tisza
még nem régiben is felhozta, ő is, mint tractualis gondnok,
emlékezvén rám, milly hires kis poéta voltam.). - A honi
költészet uj iskolája már akkor (1831) teljes virágában volt, de
én azt nem ismertem még. Tanitóim, a Debreczenben beszítt
hajlamuk szerint, Csokonait tűzték elém példányul, kit igen
szerettem, s Kovács Józsefet, kinek bámultam rímeit. Kovács
Pál (most debr. gymn, igazgató, akkor szalontai co-rector majd
rectorom) társalgásának, útmutatásának, tanításának sokat
köszönök e részben. De a római classicusokat - Ovid, Virgil -
Horacz - is nemcsak örömmel tanultam, hanem igyekeztem az
iskolában nem olvasott helyeket is átbuvárlani, valamint egyéb,
az iskolában nem tanítottakat is, mikhez hozzá férhettem, Jus-
tint, Curtiust, Livius néhány könyvét (péld) Eutropiust, Sveto-
niust, a scot Buchanán latin verseit etcet., melly lectura által
gyarapodtam a latin nyelvben. Verseket is e nyelven, az akkori
divat szerint, irogattam, millyenek lehettek, nem tudom most
már megítélni. Megismertem Tassot, perse rosz magyar prozai
fordításban (Tanárkytól) és Milton Elv. paradicsomát (Besse-
nyeitől) a Henriast (Péczelitől) Vályi Pártos Jerusálemét,
Gáthi ,,Mánnarosi éhségét” Dugonics regényeit s több hasonló
teremtményeit az epicai múzsának; szóval olly magyar irodal-
mat, melly az előtt fél századdal volt divatjában. Mert a vidéki
közönség jobbadára még mind ezeken rágódott, - az új iskola
coryphaeusai Szalontára nézve még nem léteztek. Első tűne-
mény előttem az új világból a Lant s egy Aurora volt, de az új
modor, mellybe nem nőttem volt bele magamat, rám nézve in:
kább idegenítő, mint vonzó vala. - Igy folyt le a szalontal
tanpálya, mellynek pár utolsó éve már nem a jó szülék közvetlen
felügyelete alatt telt el - mert hogy őket további költségtől meg-
kíméljem (t. i. ruházatra és könyvekre) s a collegiumi tartÓ2_>-
kodás első pár évét is lehetővé tegyem, a tanulás mellett tam-
tottam is, s mint illyen az iskolában laktam, kevés előnyére
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akár szorgalmamnak, akár erkölcsömnek. Mert e particulák mind
megannyi collegiumok akartak lenni, kicsinyben, férfiasságot
keresvén benne, ha a főiskola bravour-csinjait, mellyekről sok
anecdota szivárgott hozzánk, utánozhatják. Mindazáltal engem
jó szellemem nagyobb kihágástól megőrzött, szorgalmam sem
csüggedt szembetűnőleg: de anyagi reményem, miért a praecep-
torságot felvállalám, igen szegényííl ütött ki. Hogy is ne?
rosz tartás mellett az egész évi jövedelem alig ment 100 vftra
strictissimo calcnlo, s én nem tudtam ezzel gazdálkodni. Debre-
cenbe alig vittem annyit, hogy a beöltözés költségét fedezhessem,
hazulról nem vártam, de tudván, hogy szüleim, ha a kis házat
fejök felül, s a pár köblös földet szájokból el nem adják, nem
kűldhetnek, nem is kértem. E helyzet iszonyú volt rám nézve.
Hány kiussza így a collegiumot? Nekem nem volt erélyem küz-
deni. Kedvem a tanúlástól elment, s márcziusban Kisujszállásra
mentem, ideiglenes tanitónak egy évre, hogy eszközt szerezzek
tanulmányom folytatására. De e tél mégsem veszett el egészen,
(bár a collegiumi kárczimborák) ha keveset tanultam: annál
többet olvastam. Megtörtem a német grammaticát, az új iskola
költöivel megbarátkoztam sőt, egy nagyobb diák francia nyelv-
tana kezemre esvén, a francia nyelv elemivel is megbarátkoztam.
Kisujszálláson Török Pál az esperest [így !] s Pesti pap volt
a rector. Könyvtára a hazai és külföldi irodalmat válogatott
munkákkal képviselte, s az szivesen nyilt meg számomra. Olvas-
tam éjjel-nappal, ha hivatalom engedte. Itt a hazai ~ főleg az
új költői iskolához tartozó - olvasmányaimat mindinkább kiegé-
szitém, Virgil Aeneise pár könyvét hex[ameterben] leforditám,
(rég eltéptem) s a németben Schilleıig vittem. Uj erővel s buzga-
lommal, de szinte sovány erszénnyel visszamenék Debreczenbe,
olly jó ajánlatok kiséretében a kisujszállási pártfogók részéről,
hogy professoraim azonnal különösebben figyeltek rám, s őszig
a gradus elejére vergődtem. Anyagilag is segítve lőn rajtam,
egyik tanár (Erdélyi) kis leányát bízta tanításom alá, egyéb
jelei sem hiányzottak a figyelemnek tanáraim részéről, - de én,
kalandos életpályáról ábrándozva, únni kezdém az iskolai egy-
hanguságot, hosszallani a pályát, majd festő, majd szobrász
vágytam lenni, a nélkül hogy tudnám, mint kezdjek hozzá:
Végre 1836. februarban önként, minden anyagi vagy erkölcsi
kenyszerttés nélkül, odahagyám (D) a collegiumot, soha vissza
nem térendő. -

Eddig van, barátom, életem első időszaka, s itt következik
a fordulat. Jelenlegi állásom, hol a külsőre is kell tekinteni, nem
engedi, hogy életirásom teljes legyen. Ha meghalok, ám jegyezze
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föl a biograph - ha lesz. De neked megvallom - prioajgm,
és te nem fogsz visszaélni bizalmammal. Fáncsi Lászlõ etc:
jeles szintársaságot tartván akkor Debreczenben, én, hamár
szobrász nem leheték Ferency mellett, könnyebbnek találtam
Thalia zászlója alá esküdni. Elhatározásom mindenkit meg1e_
pett. Magok a tanárok e szokatlan jelenséget, hogy legjobb
tanúlójuk egyike, csupán a művészet iránti vonzalomból, minden
anyagi kényszer nélkül, komédiássá akar lenni, a hivatás két.
ségtelen jeléül tekinték. Erdélyi, pártfogóm, mit se szólott ellene,
sőt az agg Sárvári magához hivatott, szavaltatott (S akkor
szép csengő hangom volt) és énekeltetett, s elégűlten ajánlá;
,,csak Sekszpírt! Sekszpírt domine !" Igy lettem én színész,
azontúl is folytatva tanóráimat Erdélyi leányánál, azontúl is
hozzájárva ebédre, mig Debreczenben voltam. De a debreczeni
társaságot egy színészi intrigue, nekem egész váratlanúl, fel..
bontotta, s april 1*" szét oszlott az, a nélkül, hogy hozzám valaki
szólott, vagy sorsomról intézkedett volna, kivéve hogy Hubay
nehány ujonczot (köztük Hegedűst ki kevéssel én előttem állott
volt be) nehány más vidéki kóborokkal együvé verbuválván,
az indulás perczében engem is megszólítottak, hogy követném
sorsukat. Nekem nem volt mit tennem. Haza, öreg szüleimhez,
kik belőlem papot vártak? Vissza a collegiumba, honnan olly
magas reményekkel távozám? Ez mind kettő lehetlennek
tetszett előttem s így Hubayhoz csatlakoztam, annyi időt sem
vehetvén, hogy szállásomról ágyamat és ládámat fehérnemüm-
mel s könyveimmel együtt magamhoz vegyem - de nem is fért
volna a szekérre, hol kezdő szinésznek nem competál ennyi lomot
hordani. NKároly majd Szathmár, végre Máramaros-sziget lőn
vándorlásunk Eldoradója. Képzeld a nyomort! padon hálni,
kabáttal takarózni, s kölcsön kérni r1.ıl:ıát, mig az ember mosat.
És ez rajtam történik, kit szegény öreg szüleim, minden vagyon-
talanságok mellett, kissé mégis elkényeztettek. Rajtam, ki u. n.
élelmes ember soha sem voltam, rajtam, kit éltemben minden
legkisebb csekélység végtelenül affligált. Ha volt is kedvem a
szinészethez, a mint, hiszem, Debreczenben, jó társaságnál, volt.
- végkép elment az, e luınpok közt, e mellett az öntudat kígyől.
szegény apám s anyám nyugtalansága, (ölt) martak éj jel, nap-
pal. Magánosan bolyongék Sziget hegyein, az Iza partján, - 61-
mélkedtem, vezeklettem. Egy nap, hasonló gyötrelmek közt á101I1
ért rám, - s jó édes anyámat halva láttam. A benyomás 0115'
erős volt, hogy többé nem vethetém ki fejemből, ellenállhatlan
ösztönt érzék hazamenni, de mikép? Sziget Szalontához, aZ al'
talam ismert úton kerülve, körülbelül 50 mérföld. A directorh0Z
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Hubayhoz fordulék, egy huszast kértem tőle, lehető díjamból, de
fölöslegesnek láttam vele közöhıi szándékomat. Egy zsebkendőbe
kötém egész vagyonomat, - kimentem a piaczra hol 8 pengő
krból egy czipót s egy kevés szalonnát vettem, azzal megindul-
tam egyedül, gyalog. Első éjt az erdőben töltém, oláh fuvarosok
tüze mellett a többit korcsmapadokon, - s így végre Szatmáron,
NI(árolyon, Debreczenen át, 7 napi gyalog vándorlás után haza-
értem, nem nagy örömére szegény szüleimnek. E szakaszát éle-
temnek csupán így szeretném összefoglalni:

,,Nehány havi sanyarú vándorlás s hányattatás után, mi
éltében forduló pontot képez, u. azon év nyarán, már Szalontán
leljük őt stb. -"

De az 1836-ik év még nemmeritette ki csapásait rám nézve.
Alig pár hétre hazaérkeztem után szegény jó anyám meghalt,
cholerában, hirtelen. Apám, az én kóborlásom ideje alatt szeme
világát teljesen elveszté (mi nehány év mulva ismét, orvoslás
nélkül, megjött) - s most nézni a galambősz öreg embert, jó
társát, egyedűli támaszát siratva, mint gyermek! Ha eddigi
viszontagságom meg nem tanított volna is, hogy belőlem soha-
sem lesz nagy ember : most föl kelle ébredni a kötelesség érzetnek,
s meggyőzni engem, hogy ősz atyámat nem lehet, nem szabad
többé elhagynom. Elhatározám vele lakni a kis házikóban,
mellyet nem akart elhagyni hogy leányához költözzék. A város
és egyház előljároi részvéttel tekinték sorsomat, - még azon
őszszel megválasztának ú. n. correctornak (tanitó a rector után,
de jobb fizetéssel és több önállósággal mint a többi altanitók) -
jóllehet e hely tavaszig nem lett volna üres, s igy kedvemért
egyszerre 2 corrector lőn. Egy darabig atyámmal laktam, majd
őt néném magához vévén, az iskola épületébe költöztem én is.
E hivatal, mellyben a magyar s latin grammaticai osztályokat
tanítám, 1839-tavaszáíg tartott, akkor egy évig irnok a városnál,
aztán rendes aljegyző lettem, nem megyei jegyző, mint Kertbeny
irja. 1840 novemberében, 23 éves koromban, megházasodtam,
szivem régi választását követvén. Ez idő alatt, 1836-40, nem
szűntem meg folytatni olvasmányaimat, de inkább csak szóra-
kozásból, mint ábrándos czéljaimat létesítendő, mellyekről,
ha nem mondtam le végkép, nem volt reményem őket valaha
elérni. De izlésem így is a jobb könyvekre vezette választásomat,
S _1nkább olvastam ollyat, miről hallottam, hogy remekmű,
mint ollyat, mi több mulatságot igért ugyan, de kevésbé volt
nevezetes. Shakespeare német forditásait ekkor forgattam elő-
ször, -- s különös hogy egy bizalmas körben (1836) Bánk-Bánt
elébe tevém Stibornak, miért illően ki is nevettettem. Homért is
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elővettem ottan ottan, küszködvén a nyelvvel, mellyből (nem
sokal), alig tudtam többet, mint az iskolában tanulhattam 3 ez
nem volt sok. (Plutarch életrajzaival már Debreczenben birkoz-
tam volt hasonlóul). Mind ezek czéltalan erővesztéseknek lát-
szottak, s mégis ösztönt érzék tenni, - keresni a nehezet, meg
mulatságból is. A franciában Telemaque és Florián után Moliere-
be kaptam, a mi nagy feladat volt, - s Crebillon rém drámájval
gyötrém magamat. Mindez házasságomig tartott, akkor föltet-
tem magamban, nem olvasni többet, hanem élni hivatalomnak
családomnak, lenni közönséges ember, mint más. '

Pár évig meg is állám fogadásomat. Az új a kedves viszony,
mellybe léptem, elszórt, boldogított, hírlap is alig fordult meg
kezemben. Szándékom volt gazdaság után látni, mellyhez nem
bírtam elég ügyességgel, aztán hivatalom apró dolgai folytonos
jelenlétemet igényelték a tanácsházánál. Csak az est - a késő
est volt enyém, s azt olly boldogul tudtam tölteni. 1842 tavaszán
Szilágyi István, az író, (jött) egykori iskola társam, jött, mint
rector, Szalontára; ki már ismételve koszorút nyert a Kisf,
társaságnál s az Academia, épen Szalontán léte alatt 100 arany-
nyal jutalmazá nyelvtani munkáját. Barátom, később asztali
társam, tehát mindennapos vendégem lévén, természetes,
hogy a társalgás legtöbbször irod[almí] tárgyakról folyt. Õ mín-
den könyvet, mi szeme elé akadt, hozzám hozott, kéretlen, sok-
szor tukmálva, ellenemre. Majd a görög tragicusok fordítására
unszolt, mellyeket akkor a Kisf. társaság kezde kiadni (s így állt
elé egy Philoctetes) majd dolgozatait olvasta fel, s kérte ki róluk
véleményemet, majd angol nyelvtant hagyott nálam, melly
nyelvet akkor ő sem értett, curiosum gyanánt. S én addig forga-
tám ez utóbbit, addig nevettem az olvasás bizarrságain, addig
törtem Hamlet magánbeszédét, mellynek egy angol nyelvtanból
sem szabad hiányzani, hogy kedvet kaptam a német Shakes-
pearet összenézni az eredetivel. A munka nehéz, de annál inger-
lőbb vala: egy debreceni vásár meghozta nekem jános király és
II. Richard olcsó stereotyp kiadását, - remekebb művei a nagy
mesternek nem lévén kaphatók. És nem sokára János király
magyar jambasokban szólalt meg, hogy ismét elhallgasson.
Később (1848) midőn a nyelvben már járatosb valék, ujra elö-
vettem forditni Shakespearet, de az eredmény, a közbejött
politicai viszonyok miatt, nehány töredéken kívűl, csak az lón.
hogy nevem, mint Sh. egyik forditójáé, a Petőfi Coriolánja
czimlapj ára kerıflt. Visszatérve az előbbi korszakhoz - én tehat
ismét beléestem az olvasás ragályába, a nélkül, hogy k01J101Y
szándékom lett volna valaha mint író, (komolyan) föllëPm'
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De nehéz volt ellentállnom a kisértésnek. (1843 nyarán Pestre
és Bécsbe tett rövid útam -- hivatalos minőségben, szélesité
ugyan egy kevéssé látkörömet, de mint ide nem tartozó, egészen
];imaradJ:ıat.). - Egy falusi beszélyem némi tetszéssel fogadta-
tott az Életképekben. 1845 nyarán a megyei élet kicsapongásai,
mellyek szemem előtt folytak, némi satyricus hangulatot ger-
jesztének bennem, és megkezdém, minden előleges terv nélkül,
irni az Elveszett alkotmányt. A darab, eredetileg, nem volt a nagy
közönség elibe szánva, csak magán időtöltésűl kezdék abba,
hogy kiöntsem bosszuságomat, mire más térem nem igen vala,
nem tartozván a kiváltságos osztályhoz. (NB. Nagy apám
nemes volt, s apám, a kutyabőrnek birtokában, nem vala képes
visszaszerezni a kiváltságot, minthogy erdélyi fejedelemtől
(I Rákóczi György) nyerte volt azt a család). Hivatalommal,
mint fönebb érintém, napestig el lévén foglalva, tudtam időt
nyerni, százával önteni ama szép hexametereket, s tovább hur-
czolni a rám nőtt, a mind inkább szélesedő költeményt, a mint
épen a pillanat szeszélye hozta magával. Időközben a Kisfaludy
társ. jutalom hirdetése víg eposra, melly figyelmem először ki-
kerülte volt, nyár folytában ismételtetett - s én e véletlen ösz-
szetalálkozás által meglepetve, siettem satirai eposomat befejezni
s felküldeni. Ha Szilágyi még Szalontán van, kétségkívül tüzbe
dobtam volna: de ő még 1844. bevégezte a rectoıi hivatalt s a
Szepességre majd Pestre végre Szigetre ment. Engem egy részről
a 25 arany csiklandott - szerettem volna látni hogy (néz ki)
érez az ember, ki irod[aln1i] téren jutalmat kap; más részt
ugy sem volt mit féltenem ismeretlen nevemen. Különben, hogy
már a munka folytában éreztem annak tökéletlenségét, annak
magában e költeményben elég nyoma van. A VI. énekben az
idő malmáról szólván melly mindent, még az irod[almi] műveket
is leőrli garadján, föl emlitve némelly rosz könyveket, e sorok
következnek saját muııkámról:

Ott jön az én könyvemnek öt első éneke is már . . .
Oh jaj ! a mélybe zuhant, honnét pora jegytelenűl fog
Hullani majd az örök feledékenységnek ürébe.

s alább megint -
Nagy baj a költőnek . . . . ha megúnta teremtett
Jellemeit maga is. stb. (Az)

Az aranyokat, mintha lottérián, megnyerém, birálóim közül
egy elismerőleg, egy szinte magasztalólag, szólt a műről: de
fulemben csak ama harmadik szó hangzott: ,,nyelv, verselés
°HY&n, mintha irodalmunk vaskorát élnők.” - Ugy véltem,
11087 már most megállapodnom nem lehet, s 1846-ra népies
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költői beszély lévén feladva, még az(on) év nyarán irtam
Toldit. Ekkori fogalmam a népköltészetről egy Szilágyihoz ini-,ë_
zett levélben, nem ugyan széptanilag formulázva, de talán még is
elég öntudattal, így van kifejezve: ,,a népköltó' feladata nem zz_
hogy elvegyilljön a durva nép között .` hanem, hogy tanulja meg 4
legfensőbb költői szépségeket is a népnek élvezhető alakban adni elé,
["] Toldi jutalma nemcsak az eredetileg 15 aranyból álló dijı1ak_
kivételkép, 20-ra emeltetése, nemcsak a váratlan fogadtatás
kritika és közönség részéről de Petőfi s több írók barátsága is lőn,
kik azonnal sietének az egyszerű Vidéki jegyzőt, mint hason1óju_
kat, körükbe fogadni, s a választottak közé avatni. 1847. készen
lett Murány ostroma és nagyrésze a Toldi estéjének. Murányban
olly nyelvet akarék megkisérteni, melly az irodalmi s népies
nyelv közt mintegy középet tartson - erős legyen, de ne czikor-
nyás, olly nyelvet, melly szélesebb olvasó körrel bírhasson, mint
csupán a müvelt (emb) közönség, igy akarván egy részről a
költészi nyelvnek nagyobb népszerűséget, szerezni, más részt a
népet egy fokkal (szin felj) magasabb olvasmányhoz szoktatni.
A czél úgy hiszem megjárja - sikerült-e nekem, az már más.
Különben sokat ártott Muránynak, hogy a cselekmény(eket)t
mindenütt drámaivá akartam tenni, érzelmeket, indulatokat
apró részletekig festeni, mintha leirhatná azt a költő, mit a szi-
nész mimikájával ki tud fejezni, Mindazáltal e mű jobb fogad-
tatást érdemelt volna, mert 1848-ban jelenvén meg, a politicai
raj ongás miatt teljesen ignorálták, - soha senki meg nem bírál-
ta, tudtommal. Egyébiránt Kertbeny hibáz, midőn azt mondja,
hogy ez pályamű volt, s hogy én Petőfi, Tompa, mind versenyez-
vén Szécsi Máıiával, Szász K. nyerte el Orrunk elöl a jutalmat.
Igaz, hogy a Kisf.(K.) Társ. pálya feladása ébreszté bennünk
a gondolatot, Szécsi Máriáról írni, de egyikönk sem olly czéllal,
hogy pályázzon. Te ezt magad is tudod, gondolom. Az 1848--49
viharos évek izgatottsága alatt keveset dolgoztam, mert nekem
erre nyugalom kell. Nehány vers, nehány kisebb elbeszélés a
folyóiratokban, ez volt minden. De már ekkor megkisértettem
a balladának ama népi, eredeti formáját, (mellyek közül, a
mint tudod, legjobban sikerült Rákócziné; bár az illyeneket:
A(rva) rab golya - Szőke Panni, Varró leányok - szinte 6
nemhez lehet sorolni) - ellentétbe a mi németes, mesterkëlii
s érzelgős vagy declamáló balladáinkkal. Petőfi e részben inkább
utánam jött mint megelőzött, legalább a Megy a juhász nem volt
az én mintám, de az övéi, lehettek az én kisérleteim. (Ujfllfb
versei közt van egypár afféle). A forradalomnak egy ideig csupflll
távoli szemlélője voltam, s a Vasárnapi ujságnak, [A nép bardl-
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ja] mellynek szerkesztésével megkináltatám, csupán nevemet
kölcsönöztem oda, mınt szerkeszto társ, (azaz csak dolgozotars;
__ magam folyvást Szalontán maradván. De 1849 tavaszán,
bureau-hivatalt kértem s nyertem, a magyar belügy minister
alatt, s előbb Debreczenbe, majd Pestre tettem át lakásomat.
Az okok, mellyek e szerencsétlen elhatározásra bírtak, kevéssé
valának politicai jellemű'ek.'I848. folytán többször _is (3 szor)
megfordultam Pesten, s fenyet megkezdem kivánni, mi termesze-
tesen elégűletlenné tőn alassony helyzetemmel ; nevelé ez elégü-
letlenséget az ıs, hogy a zurzavaros időszak alatt ahg kaptam
meg valamit jegyzői fizetésemből, a város belügyei, mindinkább
bonyolodtak, a hivatal, a körülmények miatt, mind terhesebbé
vált. Ehez járult iró barátim ösztönzése: keressek magamnak
valami állomást, melly a központhoz közelebb vigyen, - s ma-
gam is yágytam az irói körökkel gyakoribb érintkezésbe jőni.
Igy tehat, a forradalmi fegyverek szerencséjét ıs hallván, 1849-
tavaszon előbb Debrecenbe, majd Pestre mentem a mımstenum-
mal, mint fogalınazó. Családom egy előre Szalontán maradt, hol-
mimat eladandó és készülve a felutazásra; midőn a hírre, hogy
az orosz Debrecen alatt van, búcsut vevék a mımstenumtól s
jun. végén visszasiettem családomhoz. Nem is foglalám el többé
äyataloıãıat a beliííiilggfıšél, Sãegãden nem vaıltíaıäı, VÍrad§nk["- ]ta

e ugy o a mene zege ro - mar cs a oga m. e ove -
kezvén a catastropha, mint magán egyén, laktam Szalontán
1851 őszeig, midőn Kőrösre meghivattam. Attól fogva itt vagyok.
Szalontai tartozkodásom idejére esik a félév (1851) midőn,
többnyire Geszten tanyázva, Domokosnak órákat adtam a köl-
tészetben. A forr. legyőzetése után kevesebbet dolgoztam mint a
forr. előtt aránylag; bizonyos lyrai hangulatba estem, a nélkül
hogy lyrám mindig teljes hangot adna. Munkáim a divatlap - s
más folyóiratokban közlött apróbb verseimen kivül, ez időszak-
ban Katalin beszély - A nagyidai czigányok (mellyet
21gyantn1ãıfrl(oroson.ăegezte.ıíı1 b<e) ıiıšjëıels vıg epcêsz, olly kedelyi

apo o yasa, mı őn a vı ág ga O yásáva s ömrıagamma
meghason[u lva, t l k k f t' 'b ak rta k' 'tlást ke-
ÍČSHÍ- Legköielebb((ıi28ÉÍ) ıciémišizárlããazilııátássaál agıelsőrlšiiiolgozás-
ball, megjelent Toldi estéje. E művet Pesten, (több) egy írói bi-
zalmas körben, hol a jeles itész, a veterán Szemere Pál is jelen
V0111. még 1848-ban, felolvasván, szóba jött, milly czélszerű lenne
H hős férfi korábol is dolgozva egy epost, az egészet tıilogiává
ãlãılãltflı. foýa sokat foglalkozom' ez eszmével, megis kez-
d 1 em Dalıas idok czım alatt, nehany enekıg vittem, majd uj ra

0 goztam, a nelkül, hogy eddıg befejezhettem volna. Legfőbb
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akadály, mi e tekintetben rám sulyosul, az, hogy a Toldj mond
a más két darabban már szinte ki van merítve - én pedig ai;
eposzt mondára, a nép tudalmában is élő mondára szeretem a1a_
pitni, a légből kapott eposzok iránt ellenszenvvel viselteteın
hiányozván azokból az, mit én eposzi hitelnek nevezek_ Le fo:
gom-e küzdhetni ezt az akadályt, még nem tudom. Egyéb mű_
ködésim a folyóiratokba 1849-óta előtted is tudvák: (Hölgy
futár, Csokonai lapok, Emléklapok, Magy. irók füzetei, Röpivek
Losonczi Phoenix, Remény, Enyedi Album, Nők könyve'
Viszhang. szëpizod. <szemıe> lapok. Dëzzwb. Mazzez naptára'
Thalia. Divatcsarnok, mind hoz tőlem valamit. Népkönyve
Falusi esték, Prot. naptár.). '

Ime barátom, itt életrajzom, elég hosszan, mégis röviden,
Egyszerû élet az, de mégsem nyugott csendes, mint némely
gondolná: folytonos küzdés, mellyben én voltam a gyöngëbb
fél. Több eréllyel, szilárdsággal, kitartással tán lett volna belő-
lem valami, de ez hiányzott mindig. Tehetségem (a mit elvitázni
nem lehet, különben nem volnék ott, ahol most vagyok) mindig
előre tolt, erélyem hiánya mindig hátravetett, - s igy lettem,
mint munkáim nagyobb része, - töredék. Csinálj belőle egészet
és kérlek, ha az idő kiadja (de hiszen erre csak pár nap kell ~)
küldd el nekem, mielőtt sajtó alá adnád, hogy lássam, nem
csuszott-e be valamelly hiba. Egyébiránt azt hiszem, Berecznek
akarod irni s engem meg akartál csalni, hamis ! Nekem mind egy,
akárhová teszed. Elj boldogul!

barátod
Arany János

U.i. Petőfiveli viszonyomat bővebben is érintheted, az ismeret-
ség kezdetét, látogatását jun. 1847. (jun. 1-10) majd nőjével
October végén, mikor vitte Pestre. - 1848 Pesten kétszer,
Debr. egyszer voltam vendége s január végétől májusig (1849)
családja nálam lakott Szalontán.
Még egy szót !

Utólagosan megolvasván a Kertbeny-féle életrajzot, ab-
ban, a már kijegyzett hibákon kív`ül, még csak a következő
tévedéseket találtam:

1. Nem emlékszem, mikor tanultam olvasni, pedig 3 ÉVGS
koromból már több dologra emlékszem s így nem tévedek, ha
4-5 év helyett 3-4 évet mondok. 2. Debrecenben nem ragY0E'
tam mingyárt az első tanulók közt, csak kisújszállásróli vıSS§fl"
mentem utáni nyárom küzdöttem fel 150- 160 tanuló k0ZlF
magamat 6-iknak. 3. Anyám halálát álmodtam, nem csak 1185'
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éreztem meg. 4. Nem mingyárt a marcziusi napokban, de egy_év
mulva, Május 9. 1849. nevezettem ki concipistának; a többi,
0]1y módosítással, mint én- megirtam, állhat. S a Petőfiveli
viszony kezdete elég jól van előadva. Kertbeny az életrajzot
saját levelem után irta, az ördög tudja, honnan szedte belé e
baklövéseket l

705.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

[Nagy-Kőrös, 1855. június 8.]

Kedves Domokos !
Midőn olly hosszú hallgatás után becses sorait vettem,

azon reményben is sieték Pestre, hogy hátha még valami vélet-
len által találkozhatunk, de ebből semmi sem lett. Nincs hát
egyéb mód a találkozásra, mint elmozdítnom Amor urfit Ariosto
hires kalamáıisától (Melyet Gyulaitól nagy köszönettel át vet-
tem !) s belemártani gyönge tollamat.

Azonban a sors, melly majd egy eget földet felforgató
vihar, majd egy óriási szerencsétlenség, majd egy kis főfájás,
majd végre egy látogató alakjában találkozik velünk, hozzám
veté Szilágyi S. collegámat s a levélírás félben maradt, csak
most de dato 8-a junii, veszem föl ismét az elejtett fonalat,
miután becses levele és csomagja megérkezvén, emlékeztet,
hogy még is százszorta jobb ember Domokos, mint én. De ne
várja tőlem, hogy találkozásunk első percét kıitikával keserltem
meg, olly szörnyű ember, olly Heródes én nem vagyok, - más-
korra halasztom ezt. Most hadd üdvözlöm, édes Domokos,
mint olly embert, ,,ki sok szigetet látott és tengert” s ki még
többet is fog, hihetően, látni. Ez előnye a születésnek kipótol-
hatlan s én sokszor vágytam már, hacsak annyi tengert is látni,
mınt a Korhány egyik mocsárja, vagy a geszti tó a kertben,
hol. esténkint Kazinczy híres odája olly szivrehatóan zeng a
„hold szép kereke” alatt. I-Iiába! „Pusztán születtem és pusztán
lakom" -~ s ezzel kell megérnem, mint sorsom azt parancsolja,
11111: a kocsordi papnak a prédikációt hallgató török basa, midőn
9-D1&Z_Coıinthust, Thessalonicát etc. emlegette: „hagyd el azo-
kat, fıam, azok a. nagy és hatalmas török szultán tartományai:
elég legyen neked Kis-Kocsord és Nagy-Kocsord t!" Az én Kis-
Kocsordom Szalonta és Nagy-Kocsordom Kőrös: aztán panasz-
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kodjanak hogy a magyar költő nem bír olly széles világnézlettel
mint példa[ !]ul egy Byron! ,,Ki az oka? ki hibája?" mondaná
Csokonai.

Kovács Bácsi halálát szivemböl sajnálom: mikor ezelött
3/1 évvel utosó levelét vettem: már akkor megmondtam, hogy
e levél bizonyosan utolsó - 12 vagy 15 rókát összelődözni her-
culesi feladat s én azt hiszem, hogy ő már . a rókákban van!

Egyébiránt, mióta édes D. eltávozott, a kőrösi élet semmit
sem változott (Rím) - mi pedig, én és családom, csupán annyit,
hogy most tavaszon sorra, azaz rendre (rakáson mint a rend)
mindnyájan betegek voltunk, főleg Julcsa, ki veszélyesen szen-
vedett. Lakásom most az iskola tőszomszédságában, tehát a
muzsák közelében van, azért irok oly roppant sok verset.
Ifju kedéllyel, változatos élet mellett, könynyű azt tenni, ugye
kedves D.? de ha az ember vénűl, s a mindennapiság száraz
malmában csinálja a circulus vitiosusokat: akkor aztán Pegazu-
sa nem olly könnyen rugdalódzik.

Adja át, kérem, üdvözlésemet kedves szüleinek s testvé-
reinek, nem különben önmagának szíves ölelésemet. Ha ez
utolsót, nélkülem, nem tudná végrehajtani: igyekezzék módot
lelni benne, hogy begyakorolhassa.

Szeretettel
öné,

Arany János
[Címzés :]

bérmentve
Tisza Domokosnak,
szeretettel.
Utolsó posta: Szalonta. Geszten

706.

ARANv_ToMPA MIHÁLYNAK
NKőrös, junius 8. 1855.

Kedves Miskám !
Már egyszer hozzáfogtam válaszolni utolsó leveledre, de

valaki megzavart és én ritkán tudom fölvenni az egyszer elejtett
fonalat, ujra kell kezdenem. Pedig az idő halad, s ha levelem 0l;1Y

5 gyorsan ér Hanvára, mint hozzám a tied (Majus 6. kelt s 18-flfl
kaptam) úgy e ho folytán már vagy kapod meg, vagy sem --
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mert hiszen nem lakol Amérikában ! Félek, megelőzöm a postát,
elébb ott leszek in persona. Mert, jól megjegyezd, mióta elhagy-
tál bennünket, egyszer sem változtattam még előbbi határoza-
tomon, meglepünk, kiélünk, megunatjuk magunkat veletek,
hogy másszor ne legyen szátok panaszszal tele. Az időt, napot
meghatározni még nem tudom - Augustus vagy September _
annyi bizonyos; az ott nyaralás ideje 2 hét, jövés-menés egy hét,
vagy, a mi ebből fenmarad, az tiszta haszon, nektek. Bizúgy,
édes Miskám - a te háromszori látogatásodat csőstül s kamatos-
tul szándékom visszaadni, azért csak hizlald a méhet, Julcsa
Laczí majd segltnek fogyasztani. Van-e házad, vagy nincs?
azzal én nem gondolok, kiverlek a szobádból, és bequartélyozom
magamat, mint bakkancsos. - Hogy pedig e jó szándék az idén
csütörtököt ne mondjon, mint tavaly, már elkezdtem összeiratni
verseimet, a munka foly tűzzel-vassal - eladom, a ki veszi.
Ez a gyűjtés unalmas dolog; régibb versein az ember látja,
hogy itt vagy ott foldozni, tatarozni kellene, itt vagy ott a rás-
poly hasznos volna, - de röstelli, vagy nem tudja. Az ember
megszokta azok hangját, szavait, s ha változtat rajtok, a folt
úgy kíri, [kirí] mintha ócska dolmányt uj posztóval foldna meg ;
ezért, ha már ki akarja adni (s denique bolond volna, ha ezt
nem tenné, mert halála után más ugy is összeszedi s nyerészke-
dik rajtok) jobb hagyni úgy, a mint vannak. Ez eljárást köve-
tem én is, kivéve hol a hiba nagyon szemsértő és könnyen igazít-
ható. Azt hiszem, bár számra nem sok, válik belőle egy jóravaló
füzet, mert nagyobb beszélyek is vannak közte. - Szilágyi
Sándor megkapta versedet és leveledet, - a honorariumot is el
akarta küldeni, de épen nem volt apró pénze. Fene gyerök az a
Sándor, itt nem is szól semmit, hanem beverbuválja az országot,
s akkor sűl ki, hogy ő kalendáriomot szerkeszt. Ezen egyébiránt
nem csodálkozom annyira, mint azon, hogy még eddig belé nem
kapott. Fıiebeisz, Vahot, Jókay, Gereben, minden ember mozog
a naptár-irodalom fıis gyeptörésén, csak ő nem! ez rettenetes.
Velem furcsán járt. Sej tett nálam néhány verset, mit közelébb
s betegségem alatt componálék vala, s egy nagyon megtetszett
neki, - gondolá hogy majd ráteszi a kezét. Azonban én, pün-
kösdkor Pesten lévén, a verseket elosztogattam - azt különösen
Kemény foglalta le, a Pesti Napló számára, mellynek szerkesz-
tését átveendő. Roppant journalisticai mozgalom van ott!
Török a bécsi „Magyar Kuıirt” . . . . . akarám mondani ,,Sajtót“
f0gja szerkeszteni, s engem, az ő szokott modorában rútul le-
fülelt. Tomori páholyában, hova látogatni fölmentem, - ,,ki az
R1 űl" ki más, mint T. János druszám. Meglapított, megölt.
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Hogy ő neki már volt szerencséje, ő ismer, ő igy, amugy tisztel
8: c. „Emlékszem” felelék, ,,volt szerencsém a Komlóban, -_ S
bocsánatot kérek, hogy be nem válthattam ottani ígéretemet"
(a mondvacsínált vers, tudod). „Ah kérem, semmi, semmi, hisz
úgy is most lapot indítok meg a magyar nemzet dicsőségére,
Bécsben, - annak igen válogatott irodalmi tárczája is lesz,
- remélem -" „Nem merek ígérni - eddigi ígéreteimet sem
vagyok képes beváltani, lusta vagyok, nem dolgozom" 8; c, _.
„De kérem így s így - ,,Igen szép dallam ez a Hugenottákban
- ki az? Hollósy? - „Csak egyet az első számba, ígéıje meg -"
(fogdosás, tapogatás, büdös száj) - „Add a csövedet, Tomori!
- ,,No kérem, - lehet szerencsém a lapot megküldeni. - s ot-
tan-ottan valamelly vidéki tudósitást is szívesen fogadnék” -
„A lapot nem kérem, mig érdemet nem adok rá -" ,,No de az
csekélység, én tiszteletből is megküldöm - csak egy verset, csak
egyet, úgy-e lesz olly jó -" „Nem ígérhetek semmit, ha lesz,
nem mondom hogy nem küldök -" S más nap Lisznyai, ki jelen
volt, mint hamis tanú hirdeti és mondja szemembe, hogy lekö-
töttem magamat Török Jánosnak dolgozótársul. Mit mondasz
rá P

Egy irodalmi titoknak is jöttem nyomába: Tomori egy
olly lapot (belletıist.) akar megindítni, a millyen még nem volt.
Napi lap és heti lap egyszersmind. A szerkesztés alkalmasint
Jókayra lesz bízva. Friebeísz Délibábjáról már hallhattál. Ergo:
Délibáb, Hölgyfutár, Viszhang, Divatcs. és az ignota quantitas .'
volt-e már ennyi? Miután egy lapot nem képesek jó munkákkal
ellátni, csinálnak 6-ot.

De elég is volt már a literaturai ostobaságokról. Egy
idetartozó kérdést nem is merek említeni előtted, mert nem
tudom, mikép hatott rád. Azt tudod, minő véleménynyel vagyok
verseid és a magaméi felől, s nem hiszlek olly elfogultnak, hogy
valaki hibája miatt rám is kiterj eszd neheztelésedet. Hagyjuk e
kényes tárgyat: azt tán csak nem gondolod hogy benne nekem
is részem volna. Ha a gondolatidat tudnám e tárgy felől, én is
nyiltabban szólnék s fogok is majd. Addig fátyolt reá.

Irtam már, hogy a betegség sorba járt bennünket. Julcsa
már régóta jobban van, - de még most is orvossággal él s .die-
etát tart miıigyei miatt. Haja elment. Nőm lábai gyakran fájnak
s megdagadnak ; ezt megint nem szeretem. En, kivéve a fejzú-
gást, melly a sirba fog kísérni, jól vagyok, sokat eszem, jól al-
szom - s átalában elég vidor kedélyem van. A vizet javasla1Z0d
szerint használom és csakugyan fıisebb is vagyok utána. Keve-
set dolgozom - aránylag még is többet, mint a mult esztendő-
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ben. Pestre a Berecz albuma ügyében mentem, nagyon kért, s
nem lehetett józan kifogásom. Csak két nap mulattam ott - a
mi egyébiránt nálam sok. -

A miről rég kellett volna emlékeznem: fiad picturája igen
szép. Látszik, hogy tőled tanulta. Legalább nagyon hasonló
ahhoz, mit te nehány év előtt, mint háztelked rajzát, hozzám
küldöttél. Mondj ad neki: „ember vagy fiam l" - Csakhogy már
ők is egészségesek - áldja meg őket az isten!

Teleki felett mondandott beszédedből még nem láttam
példányt. Ha küldesz, megköszönöm. Jókaynak felhoztam, hogy
nem bánnád, ha már válaszolna. S ő csudálkozott, hogy van
ember, ki azt hiszi, hogy ő eljárt valaha valamelly commissióban
- s hogy el fog járni valaha. Nem tudom, ez csak tréfa volt-e
vagy igazán olly restűl viseli magát. Nekem egyszer nehány
pengővel volt hátrányban, se hozzám nem küldte, se commissió-
mat (egy szabót ott helyben kifizetni) el nem végezte vagy más-
fél esztendeig. Ez már neki, úgy látszik, szokása. -

Szállásom most a másik extremumba esett, t. i. épen az
iskola tövében van. Nincs olly nagyszerű, mint a másik, de még
is több kényelmet ad, falusi szabásu embemek, - itt nem kel-
lend, Miska, a temetőbe menned sétálni, vagy akarod, vagy nem.
Oh te Miska! ha akkor beteg nem vagyok, hogyan üldözlek
vérig a tréfával ! - Kert is van egy kicsi. Advocem temető - úgy
hallik .Szász Károly megházasodott, vévén feleségül az erdélyi
magas aristocratia egy sarjadékát, valami gr. Kemény leányt, -
millyen alliance Erdélyben nem olly ritkaság. - Barabáshoz
ő is küldött be egy photogr. arczképet: ollyan rajta mint egy
palástba burkolt czigány. Fekete, mint a subiczk.

De immár papirom vége felé járok,
Mellyet is, mint üres fiókot, bezárok. Csupán azt jegyezvén

még meg, hogy nem csak a te fiadnak van galambja, hanem az
enyémnek is ~ 3 pár - ezzel kezdtük meg a gazdálkodást új
szállásunkon. Azt pedig, ki légyen a kis Kálmán, te bizonyosan
jobban tudod mint én - mert azt hiszem, csak nincs még két
fıad. Emiliát, ha nem tudta nélkül irtad e szép nevet a levél alá,
csókold meg nevemben és pedig rögtön, mihelyt levelem kapod,
- az elmulasztást számon fogom kérni, s az áthágót keményen
büntetni. Fogadjátok viszonzásul legszívesb baráti, respective
barátnői csókunkat.

hived mindenkor
Arany János
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707.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt. Jun 13-án 1855_
Édes Aranybácsi !
Tegnap vevém kedves levelét, melyben valódi örömömre

a régi jó kedély ragyogványait feltalálnom lehete. Én ugyzmiš
mindenfélét hallottam össze vissza az Aranybácsi spleen-jézõl
és a többi; mit már most onnan magyarázok, hogy az illető imá.
dók és tisztelők, igen költőietlennek tartván egy óraforma Kõ-
rösi tanár életét, ki a mellett elégedett és jókinézésű is; önt
egészségi jó hirének rovására akarták átszellemíteni. -

Nagyon szép dolog az útazás, és jó kinek rá elég pénze
van; de mégis higyje el Aranybácsi, jobb szeretnék akár Kis-
Kocsordon maradni is, mint a felséges Sultán tartományait
bujkálni. Mert ugyanis az útazás és utazás között nagy a kü-
lömbség; az enyim pedig azok közé fog most is tartozni melyek
édes keveset szélesitik a világnézetet. Mint Olaszhon, vagy is
még inkább, Egyiptom is csak egy harmadrendü Anglia lesz,
hol angol fogadóból élni, angol touıist- és invalidokkal találkoz-
ni. Már pedig a komisz ángol lehető legprózaibb és legostobább
lény a világon.

Aranybácsiéknak s különösön Julcsának betegségin igen
búsulnék, ha már meg nem gyógyultak volna; így hát nem ma-
rad egyébb, mint istenáldást és egészséget kívánni mindnyájuk-
nak!

szerető tanítványa
Tisza Domokos

A határonl

Eső esik, a szél is fú
Az idő ködös, szomorú.
- En mégis oly vidám vagyok,
Feléledek, megújulok . . .

.. . Én, a ki szép Ausonián
S napjának izzó súgarán
Hervadtam; - és mint egy aszót
Alltam szomszédj aim között!

1 AJ. kritikáját e versről ld. 582. 1.
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Óh mert a cseppben mely esik,
Hon ! borúlt eged ko[ !]nnyezik,
Óh mert a szél a mely fuval
Zöldhalmaidról költ sohaj !

Esik eső, és fú a szél
A megtérő szív újra él.
Mert minden csepp rá balsamir,
- Idegen napnál többet ér.

Áldassék ez a pillanat,
Midőn határod béfogad
Hazám! újonnan engemet.
- Megújulok, feléledek !.

Itthonn2

Úgy vagyok én mint az útas,
Ki borús éj felen útaz,
S ráborúl a nyári hajnal,
Enyhe léggel nyájas arccal.

Itthonn vagyok, itt a pusztán,
Minden fűszál hajlik hozzám.
A hajnal értem pirossabb,
Az öreg torony magossabb.

Minden réten, minden ágon
Mindenütt az én virágom,
Minden bokron, a madárka
Szájában a nótám járja.

Minden napom ünneppé lett
Csendes élet, boldog élet,
- Amelyben csak az a dolgom

Hogy jövőmet kiálmodom.

Az utólsó lovag*

(( A magyar aristocratia hattyudalául))
Elválva voltunk mostanáig,
Együtt vagyunk, de nem sokáig.

"" AJ. kritikáját e versekről ld. 582. l.
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- Fel élvre hát lány! Függve rajtam
Ajkad enyhítse szomju ajkam.

Az arany kelyhet vedd kezedbe,
Csordultig álljon benne nedve.
- Ha nyujtod és szemembe nézel
Megtelik az édes szinmézzel.

Fut az idő, az élvek tűnnek.
- Vfgadjunk hát mig tart az ünnep!
Az ország utólsó lovagja,
Torát előre meglakhatja.

S bár éltem volt is egy borús nap,
Mely éltető sugárt nem adhat:
- Vérben nyugszom le! , s emlékemnek
Mindjárt aranyfelhők teremnek!

. . . Elhullok a végső csatával,
Együtt halok meg a hazával. . . .
- Lány[ !] csókot adj ! balgát beszélek
Hiszen szeretlek, hiszen élek . . .

. . . S a föld gombája, dőre pórnép
Mely még a borús napra ordít.

- Látván hogy síri éj fogadja,
Lovagok estét megsiratja . . .

Oh! jer. ölelj öröm leánya
Légy bánatomnak szivárványa.
Kedvednek tarka kendőjével
Töröld kínom égő csöppét fel!

708.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK

[Hanva, 1855. június 18.]
Kedves barátom !
Én ha hozzá fogok a levéliráshoz, be is végzem; már ugy

a hogy, hosszan vagy röviden, de bevégzem. Alkalmasint most
is a rövidből jut neked, de vigasztald magadat, megnyered 21
gyorsaságon, az időben. Time is money!



Nem igen szeretem a calculálást, mellyet hozzánk-jöttötök-
re teszesz; meddig mulattok nálunk? azt kár vetegetni, midőn én
még azen kételyemből sem tisztultam ki hogy valaha elindulj a-
1;0];. És kérdem: miért kellene a jövetelt épen septemberre ha-
lasztani? hát nem mindegy-e a vacatio elején jönni hozzánk,
5 az ut után magatokat még otthon kipihenni October 1-ső
napjaig? Mindenesetre Augustusban jőjetek! jőjetek mihelyest
az iskolai dolgokon átesel ; aztán menjetek haza a mikor tetszik,
mi egy szóval sem marasztunk. Hogy tudod azt hogy nekem
septemberben nem lesz-e utam valahova s hogy a september nem
lesz-e esős, kellemetlen? Szóval ebben állapodjuıık meg: tudósit-
satok előre indulástok napj áról, persze teljes bizonyossággal s az-
zal a kikötéssel hogy hét közepén ne induljatok, hanem vasárnap
vagy hétfőn vagy kedden. továbbá a szünnapok elején jőjetek,
azután a mikor tetszik elmehettek isten hirével. Házuıık, egye-
bünk lesz elég két egymást szerető családnak.

Hogy költeményeidet összveszeded igen jól teszed ! hatása
bizonnyal meglesz, mint mindennek a mi tőled jön; azt hiszem
árát is becsűletesen megadják. Csak ugy ne állitodjon ki mint az
enyém.

Nőm lábai szinte fájnak, estére megdagadnak; nem jó
lesz-e tehát nekik augustusban az itt özönnel lévő fördők vala-
mellyikében nehány napot tőlteni? én azt hiszem igen! mi ma-
gunk is jol mulatjuk magunkat mellettök !

Meg egyet: verseid- s verseimről, valaki hibája miatt ra'd is
nehéztelésemről sat a mit irsz abból egy szót sem értek. Mi alkal-
masint boszantóbb mintha érteném. Jánoskám! igy nem kell
irni soha ! Vagy semmit a dologról vagy kifejteni teljesen. Rögtön
Válaszolj és fejtsd ki magad !

A Teleky féle beszedből ma indul egy.
Ezt a Ballaginak szóló levelet markozd meg és rögtön

expediáld. Csókolunk benneteket!

barátod
Miska

*° Hanva jun 18. 1855.

[Cíınzés:]
Arany Jánosnak
P991? Nagy-Kőrösön
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709.

ERCSEYSÁNDORHARANYNAK

Szalonta, junius 22. 1855_
Kedves bátyám !
Mi dolog ez, - harag, indifferentismus vagy elfelejtké.

zés-e?! -- En egyiknek sem vagyok hajlandó, vagy legalább
nem szeretném hinni. Ot = 5. egész hónapja, hogy rólok nem

5 tudunk semmit, mert nem irának egy betüt is. En is csak probáj.
tam eddig türelmemet, s mintegy dacolni akartam; de most
már mégis megszakadt türelmem fonala, s nem állhatom meg
hogy legalább annyit meg nem kérdjek, mikép, ha csakugyan
haragusznak (:mert egyéb okát 154. napi hallgatásnak nem

1” gondolhatunk:) mivel adtam reá okot? Vagy tán a nagy
lotteriát nyerték meg bátyámék?

Irjanak tehát már valamit bátyámék, mert különben én
sem irok; a minthogy elhallgatva a temérdek szalontai ujságot,
- levelemet ezennel be is rekesztem.

15 Egyébiránt ezerszer csókoljuk mindnyájokat
szerető öccse

Ifj. Ercsey Sándor
[Címzés:]

Arany ]ánOs főgymnasiumi tanár urnak.
Szolnok[felé] N. Kőrösön.

710.

ARANY és TÁRSAI-OBERNYIK KÁROLYNAK

[Nagykőrös, 1855. június vége kb.]

To
nyám-nyámov kai mikro Obernyikojo. Atyának, fiunak kai

szentléleknek nevében !

Hogy a Professorátusch illő öszhangban legyen, s az entwoıırf
5 mindent nivelláló tendentiájának elégtétessék, Nagy-Kő1'_Ő5

városa jónak látta aTanárok sorozásánál amértéket alább szállit-
ni. E törpe czél elérésére bocsátók el körünkből a nagy MUSZRÁÍ
s választók helyébe a kis Szerencsent, igy hozaték ide Csykf-=}Y
Szeleky Dééjáák st efféle. Közelebbről Ács Zsiga atyánkflfl
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bélyett ki 5' 2” és 1o"'_ magas TEGED választánk meg, ki csak
3' és 6” magas Niám-n1_ám vagy. Hogy a neked ajánlott állomas
elég biztos, annak bebızonyıtására csak azt hozzuk fel, mikép
Mikulásch tanácsnok és jogtudor ő nagysága közelebb ittjárta-
kor mondá, hogy mint biztosch [kútfő]-kből értesülve van a
magas MINISTERIUM vég czélja nem egyéb, mint az hogy
testületünkben senki se legyen oly magas mint Director Warga
m. t. t. l. t. (a monyos tökös tanárság logó tagja.)

Ennél fogva remélheted hogy te leszesz a magas kormány
által rendessé előszőr kinevezendő tanárkodó férfiu. Csak azt
nem tudjuk ha nem vagy e bis-niám? Ha az találsz lenni . . .
nagy baj, mert mi körösiek csak a felekezetünkhez tartozókat
béesüljük. Ez esetben legjobb lesz ha egyik farkadat a kecskeméti
muzeumnak hagyod, hogy Ballagi Károly ott állítsa fel köz-
szemléletre, s csak a másikkal jösz át (Nőink érdekében jobb lesz
csak az elsőt hozni magaddal)
« Kecskeméthez bucsuszókat irván, | Keservesen és zokogva sir-
ván, | Megcsokolván Director Ádámot, | Csordásné vasuthoz a
ládámot, | Vigyázzon mert igen könyen nyiló, | - Isten veled jó
barátom Filó, |Isten veled collegám Ballagi ~ | Meg ne lopja
ládámot valaki, ~ | Ha kezét még valaki megkérné, | Menjen férj-
hez édes jó Pintérnél | Ilyen a sors! ó hogy meg kell válnom,|
Kártyatársim s édes jó káplánom | Hova megyek nem a világ
széle, |Visszajövökén még » - s több efféle.

Kecskeméthez bucsuszókat irván, minden egyebet ott
felejthetsz, hagyhatsz, csak jó kedvedet ne! Siess rangodhoz
illően egy nagyszerü IGEN-nel felelni, mert különben Isten
Jezus Maria Felfeszitett Pilatus ugyse ugy öszveszidatunk Szi-
lágyi Organumunkkal hogy olyat soha sem láttál.

E levél XI férfiu legszentebb érzelmét tolmácsolja

Következnek az aláirások
Warga János Director X
Lossonczy László. Jegyző (s.k. ! !)
KíSS Lajos prodirektor.
Tsykay Imre lelkész >(
Johann v. Weiss.
Arany János.
Mentovics Ferenc mpr. Oben Hinten
Dlfllfh J0'Sepp >< Földes Úr.
DI. Med. de Przdvzskmzl Elder Daniel fon Lengyel
Ff_f=lI'1C1s_cus Salamon L. Sig.
Szılagyı Sándor (:L. S. :) - Lofasz a' seggedbe.
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[crmzeszq
A nagykőrösi Obergymnasium Tanári testilletétől
Tekintetes tudos porubai Obernyik Károly urnak quondam
kecskeméti jelenleg nagykőrösi Professor urnak

Kecskeméten

711.

ARANY-ERCSEY JÁNOSNAK

[Elveszett]

[Nagykőrös, 1855. június 30,]

[A házvételkor Ercsey Jánostól kölcsön kapott pénz miatt ír. Tör-
lesztésre felajánlja Szalontán kölcsönben levő zoo vft.-ját, ha sógora ezt elfo-
gadná. A teljes összeget készpénzben most nem tudja kifizetni]

712.

ARANY-ERCSEY SANDORNAK

Nagy-Kőrös jun. 30. 1855.

Kedves öcsém Sándor!
Elevenjére tapintál lel.kiösmeretemnek s valóban, magam

is elborzadék az én rettenetes hanyagságom ıniá. Öt hónapja
volna tehát, hogy nem irtam ! Ez sok, ez lehetlen. Mikor utolsó
előtti leveledet kaptam (aprilban, az igaz) olly erősen feltettem
magamban, hogy rögtön válaszolni fogok, s olly élénken forgott
elmémben, mit fogok irni, hogy e dologra, mint már megtörténtre
emlékeztem vissza, azt hivén, te tartozol válaszszal. Egyébiránt
olly rég irtam már, hogy azt sem tudom, min kezdjem.

Tehát: márcziusban Tompa, egy csomó pesti emberrel
nálam volt, s olly jó estét töltöttünk együtt, hogy még akkql'
éjjel kilelt a hideg s nehány napig nem birtam lábra állafll-
Alig voltam jobban, Julcsa egy előttem addig ösmeretlen, de
veszett nyavalyába esett, abba, mit németül rothlaufnak ëS
magyarul orbáncznak neveznek. Roppant nagy mértékben volt
rajta, fejét akkorára fútta, mint egy véka, nagyon nehéz beteg
volt. Szerencsére maga a természet (Károlyi assistentiáj a mellett)
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bő orrvér folyás által segített rajta. De tovább egy hónapnál volt
.igen gyönge, s maradványait, egy csomó scrophulosus mirigyet
és kopasz főt, most is hordja. Ez még mind kevés. Az ő betegsége
alatt én recidiváztam, s egy pár hétig ágyamat, vagy legalább
szobámat kellett őıiznem. Igy az anyját nem válthatván fel
az ápolásban, ő maga nyugtalankodott éjjel, nappal, pár hétig le
sem feküdt, miután Julcsának más ápolónője nem volt de nem
is szenvedett mást maga körül, lévén iszonyú nyűgös beteg.
Tudod, milly nagy leány szolgálónk van: az nem sokat könnyít-
hetett rajta, s pour combler la malheur, az is beteg lett s nehány
nap otthon feküdt. De már ekkor Juli sem birta: ágyba esett,
alig tudott kiépülni, lábai, a mint a gyermek emelgetésében
megfájultak, fájósoknak maradtak mind e mai napig. Hátra
van Laczí; őt négyszer vagy ötször szinte kilelte a hideg - s mind
ez egyidőben történt, úgyhogy azt sem tudtuk, melyik ápolja a
másikat. Aztán. nyakunkon volt a költözés, ettől remegtünk, -
ha akkor is betegek leszünk. Szerencsére felüdültünk annyira,
hogy a költözködés minden baj nélkül megeshetett. Most itt
vagyunk, az iskola tőszomszédságában egy ekklai épületben;
perse, szinte lakbér mellett, nincsenek is olly magnifique szo-
báink, mint amott, de elég kényelmes kis 3 szobánk van - s
mi legtöbb, magunk egy udvaron, egy kis konyhakert is (van
akkora, mint az otthoni) - szóval mindennek helye a mint kell.
Im ez (ek) a mi változásink és nyomoruságink hoszszadalmas
krónikája.

Hogy ti is költöztetek, azt már régebbi leveledben írtad.
Fónyad Károly sokra vitte, hogy már házat is vett. - ]ani
azt nem tette, hogy tudósított volna, ő vele nem könnyü levele-
zésbe bocsátkozni. Mind a mellett én közelebb irni szándékozom
néki, addig is, ha találod, köszöntsed és beszéld el neki, mikép
voltunk mi pdczban. Kőrösön egy házban. Sajnálom és örülök
neki, hogy meg nem látogathattok. Szerettem volna ha bevált-
hatjátok igéretedet, mert mi ez őszön nem megyünk Szalontára,
pedig jól esnék már egyszer bizalmasan.kibeszélgetni magunkat.
Ha pénzem lesz s valami baj nem ér, augusztusban Gömörbe
szándékozom fel, _ régi igéretemet beváltandó, egyszersmind
magamat egy kis hegyi léggel felfrissitendő. A két útat - Gö-
mörbe és Szalontára is - nem adja ki a vacatio. mellyet az isko-
laı utó- és előmunkálatok nagyon megnyirbálnak. Sajnálom,
mondom, hogy nem jöttök, no de Linának igazsága van.

Szegény Jámbor Mihály ! de miféle boldogtalan ember volt,
011)' iszonyú árvizes időben vásáıra kóborolni! Igy van ez:
mıdőn eljöttömkor szegény nénémtől bucsuztam, s vigasztaltam,
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hogy ne sirjon, hisz nem utoljára látjuk egymást - milly kevéssé
gondoltam hogy nem csak őt, de többeket is talán a családból
nem fogok látni soha ! -

Postscıiptıımodban Julcsát kérded, nem lehetne-e vala.
hogy Szalontára expediálni: a fentebbiek után magad rájöhetsz,
hogy nem. Haja ugyan már kezd nőni és bamább lesz, mint
volt, de még folyvást cura alatt van scrophulosus miıigyei miatt
s még az idén nem volt szabad gyümölcsöt ennie. Ez ugyan
még jó, miután a cholera, a mint mondják, ide is bekapott, s még
mindig kér - bárha nem nagy mértékben, áldozatokat.

Pünkösdkor egy pár napra Pesten voltam, hogy magamat
kiszellőztessem. Egyébkint életem s életünk foly a szokott egy.
hangúságban. Juli, mint mondám, lábait fáj lalj a, de csak türheti,
- én sem érzem tökéletesen jól magamat. - Ősszel a collegatus-
ban változás történik, egy távozik s helyébe alkalmasint Ober-
nyik jő. Egyéb semmi !

Neked csak könnyebb irni Szalontáról, mint nekem innen.
Azért is, megvallván, hogy ha a levélírás abban áll, rniszerint
az ember rokonának v. barátjának fris uj donságokkal szolgálj on:
én nem vagyok olly állapotban, hogy ezt tehessem: bölcsebbnek
ítélem bezárni levelemet, mint téged nem érdeklő pletykákkal
az utolsó sorig megtölteni. Egyet olvass belőle s az pár szóval
kifejezhető, miszerint mi, az egész család, titeket, az egész csalá-
dot épen olly rokoni jó indulattal szeretünk, mint ez előtt, nem
pedig haragszunk rátok, mint legutolsó leveledben botorul
állitod; mert hiszen mért? Mért ne ölelnénk és csókolnánk mi
titeket most is ép olly szivesen, mint akármikor? -- a minthogy,
symbolice, ezennel cselekesszilk is, Isten áldjon meg!

Szerető bátyád
rectim : sógorod:

Arany János.

Utóirat: Ime, Janinak is firkanték néhány sort, s ide zárom:
küldd el kérlek valahogy s ne soká, ha lehet.
A NKőrösi helv. hitv. nyilvános nagy gymnasiumban magyar
irodalom, az estheticai és latin nyelv rendes tanára, a Kisfaludy
társaság kinevezett, de székét el n. foglalt tagja stb. stb. s a tud-
társ. leendő? tagja.
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713.

ARANY-JÓKAIMÓRNAK

[Elveszett]

[Nagykőrös, 1855. július 1. kb.]

[A Vasárnapi Újság számára küldi A vén gulyás és a A vén gulyás
temetése c. verseit.
Jókai Mórnak i Pest

Szeputcza No. 1 .]

714.

ARANY-szÁszKÁRoLYNAK

NKőrös,jul. I. 1855.
Fiam Károly !
Még most is asztalomon hever a levél, melylyet aprilis

3-áról hozzád írtam, de megemlékezve, hogy ez úttal te vagy a
hanyagabb %, jobbnak láttam el nem küldeni, nehogy azt gon-
dold, mintha kegyedet keresném, vagy plane a „külföldi leve-
lek” maecenásságáért concurrálok. Elég az hozzá, a levél meg
volt írva, de itthon maradt. Talán olly gondolattal is valék,
hogy majd csak írsz egyszer, s akkor nem lesz szükség választ
fogalmazni, nyomon küldhetem a kész levelet. Azonban, a mint
látom, sokáig kellene várakozni a szegény levélnek, s e passív
állapotjában betűi megsárgulhatnának. Hogy ez ne történjék,
felhasítom fidibusznak, írok helyette mást, és azt el is küldöm.

Hogy vagy, fiú, ott, abban az isten háta megetti székely-
országban? Igaz-e, a mit beszélnek .P hogy mit, nem szükség
mondanom; mert vagy igaz, vagy nem: ha igaz, ugy is érted,
ha nem igaz jobb nem értened. S igy e dilemmával essünk túl e
kényes tárgyon. - (: Nb. az ellentétek-féle vers igen gyanus !)

Akármint legyen, hosszu hallgatás után találkozik veled
az ember az irodalmi teren is. A találkozást csak annyiban értem,
hogy mint publicum találkozik az ember ; én már csak publikum
vagyok. - Hanem te, Shakespearet tüzetesen (= tilczetesen)
fordítod-e? Richard igen jó; nem vetettem össze az eredetivel
betüről betűre, de nagyon olvashatónak találtam s az fő érdem
a fordításban. Basa Mátyás v[agy] Tamás egy kissé el van nyııj t-
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va, szélesítve, a mi egyéb költeményeden is megesik. De azért
írj fiú, most írj, nem majd akkor, ha ránősz magadra, mint . .

Tompa s egy csapat pesti ember nálam volt - azt máj.
fogod tudni. Gyulai meg én rám egész magyarország poétáit
rám haragítja. Tompa ugy tesz, mintha nem haragunnék, de
Mentovics már egy idő óta inkább kerül, mint keres, ugy hiszem
a többi is. Furcsa! de hiába, az ember gyarló természetében fek-
vő dolog. Lehet hogy Gy[ulai] irántam részrehajló, irántuk igaz-
ságtalan: de hát tehetek én erről? Miska, mondom, az óta is
írt levelet, most méginkább sürgeti, mint valaha, hogy látogas.
sam meg Gömörben, a mit, ha isten és erszényem ugy akarja,
augusztusban meg is teszek. (Nb: itt létekor Miska volt a temető.
ben, s egy alig sarjadó fügyökeret vitt el onnan tárczájában,
nője számára, ki azt ohajtá).

Én pedig, édes Karlim, márczius és april folytán egész
családommal beteg voltam. Különösen Julcsa nagy beteg volt,
minek utó-maradványait még most is hordja. Nekem lázaim
voltak, pár hétig őriztem a szobát.

Pünkösdkor Pestre rándultam, szellőzni és - a dicsőségért,
Berecztől nem maradhattam, meg kelle tennem. Egyszersmind
volt szerencsém látni egy palástba nyakig beburkolt czigány
papot, - kiben az eredeti szőke fiút bajos feltalálni. Olly ko-
moly, mint valami hypocrita. Azt hiszem Barabás okosabb
fogott lenni, mint az a fotográf mesterség.

Ács [Zsiga] elmegy; helyébe alkalmasint Obernyik jő.
Acs pap lesz a Duna mellett valami Fogtő, vagy Foktő nevü
faluban. Sic transit gloria mundi. Én keszülök innen legrégibb
idő óta, s én maradok legtovább. Mentovics, a mint hallom, vala-
mi erdélyi tanszékre speculál vagy speculált. Csak én mehetnék
valahova! De a reach-emben lévő hivatalok közt a professorság
még legkevésbbé alkalmatlan. _

Denique, e napig sem tudom, a „külföldi leveleket" ki
aj ánlta nekem, szerző-e, vagy kiadó .P Az elsőtől (t. i. a forditótól,
no) szívesebben venném, de róla fel nem tehetek illyes dolgot.
Hanem annyi igaz, hogy a kiadó, annyi dicsőségért, nagyon nyo-
morultan dijaz(ott)ta, én legalább úgy hallom. Az olcsó nagy-
lelkűséget soha sem tudtam bámulni!

Az ujdonsági rovatot mivel töltsem be? - Mikulást lfle
várjuk, - ma Nagy József a volt czeglédi kántor, most kőrosı
orgonandus (mert még orgona nincs) ma délután nagy riunione-t
rendez a czifrakertben, - Varga még mind director - Mentov1_CS
egyre kopasz, Lengyel charlatán mint volt, Salamon Adon1S.
mint volt, Szilágyi komoly, higadt férfi, épen mint ezelőtt,
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Csikai, Kis Lajos, Weisz mind a régiek, (Nb. én a Csikai féle
szálláson, ő pedig saját házában lakik) - az öreg Fitos helyén

70 Deal; Józsi tanít - Losonczy is a régi ifjú legény, - jó magam
pedig vagyok a ki voltam, .

ıgaz barátod
Arany János

715.

ARANY--TISZA DOMOKOSNAK

NKőrös, jul. I. 1855.
Edes Domokos !
Akaratom ellen, kissé megint elhuzódott válaszom, pedig

még adós vagyok a bírálattal, melyet is, hogy kellően véghez
vihessek, felöltöm officiosus képemet, s azt a spleent, miből,
tagadhatlan, nekem is jutott egy kevés, előveszem. Valóban a
rosz világ nem igen téved, ha állítja, hogy én nem mindig a leg-
derűltebb kedélyben vagyok ; de önnel, ön irányába, kedves
Domokos, ohajtok a régi maradni - kivéve mikor ex offo
beszélek, mint épen most, melly solemnis alkalom minden tréfát
elűz.

Nem érzek ugyan magamban hivatást olly költemények
megbírálására, mellyek Ausonia ege alatt születtek, mert nál-
(l)am ehez hiányzik a kellő pápaszem; mindazáltal, minthogy
ohajtja, ám legyen !

Itéletem szerint nemcsak legmagasb, de legjobb is a
Velence.1 Ez már irodalmi színvonalon áll. Utána mindjárt
Elba? - Nem fogok egyes metaphorákat, egyes rímeket piszkál-
ni: Domokos e részben szintugy érzi mi a jó, mint én. A Trieszti*
keveset mond - mert sem új, sem valami gyöngéd. Gyakorlat-
nak jó, de versnek még kevés. Turin,4 jellemrajz. Elég csinos.
Nizza (,,Nincs egy fell:ıő)5: nem új ugyan alapjában de a kidolgo-
zás, alkalmazás igen jó. A forma is, nálunk új s kedves. Nizza .`
(,,szeretlek”)° - Anakreoni játék - kedves forma (: 'H yn
aaılalva :urai :) annak, a mi igen jó. Savoyard dal :7 Szinte
csınos genre-dal. Hozzá :Ü tüzes - igazán? egyébiránt, mintha
feltenné, hogy egyszer elfeledi a kedvest, s aztán úgy tér majd
vissza hozzá. Ez nincs írva praxisbol: felejteni, vagy más célt
tuzni ki, más cél után fáradni s megint visszatémi - az nem
megy. S ez esetnek kigondolása a hő percben, már hidegséget
mutat. Maj.d, majd D-s, fog eroticumot is írhatni jót, de azt

"° Ld. e kötetben 541-546. 1.
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hiszem, később. Forma különben igen jó. A Köszöntő” bár véletle-
nül került ide, előttem nem érthetlen, de természetesen az lenne a
publicumra nézve. A tréfa eléggé kedélyes; de közönség ugy volna
vele, mint localis anecdotával, melly ismeretlenek közt elveszti
savát borsát. Nizza .` (,,Hogy ne szeretne”)1° szinte elég jo gen_
re-dal: de a Sziv és ész” alig élvezhető. Miért kell a széptől a jõé,-t
bucsut venni? nem férnek össze? - Egy kép alá.” Csinos. Canzi.
co!!“ ezt tegyük Elba mellé legalább is! - Az öreg úr álma _ _ı-ı
nem sokat ér. Das ewige Lied .'15 jó forma. (Formán az ének v. dal
belformáját is értem, nem csak a rímet, v. mértéket. Azt hiszem,
péld. hogy a Lied (egy) egészen jó, dallamos, rythmusos egy
valami - a nélkül hogy újat mondaná).

Altalájában, édes D., ez a kill- és főleg belforma az, a miben
nagy haladását tapasztalom. S ez nem kevés, - ez sok. A zen-
gelmet rendesen meg tudja adni dalának, az emelkedést ódaja-
nak - s ritkán vét a hang, - az egység ellen. Ez az, a mi ritka
a mi magyar költőinknél: ők írnak verset - elkezdik elül és
folytatják, míg adja a kulacs. A forma igy véve, sokszor azonos
a költeménnyel ; legalább én nem tudom, mi emeli, például az
Edward balladát, vagy a magyar ,,Megöltek egy legényt"
(Erd.: Népdalok I) költeménnyé, ha nem tisztán a fonna. -
Most lássuk a geszti verseket:

A határon .°1° Az érzés tiszteletre gerj eszt, mert őszinte, de
máskép az egész igénytelen dolog. Aszott, között nagyon tinódias.
Itthon .'17 Az öreg torony magosabb nem jó sor. Miért? mert ki utról
jő haza, óç ,uala :roller nlayyön az az öreg tornyot még törpébb-
nek fogja látni, miután szeme nagyobb épületekhez szokott, s
maga is nőtt. A hangj ában van valami kedélyesség, máskép
nagyon hasonló az előbbihez. Az utolsó lovag .'13 erőteljes, a mellett
új is: egyike jobb verseinek. - _

Ime, édes D. egyéni nézetem ujabb költeményeiről, mıt
nem akarok ráerőszakolni, annál kevésbbé, mert már előttem
ismeretlen minták után is dolgozhatott, meg, a mint mondám.
nincs kellő pápaszemem az olasz földön termett versekhez.
Talán szigorúnak fog találni, de ne feledje, hogy én a mértéket
minden évben feljebb srófolom, s most nem mint gyakorlatokıol.
hanem mint irodalmi művekről beszéltem, melly eset a kezdóseã
korában nem fordult elé. Nem tudom, mutatta-e Gyulaınak e
darabokat - vagy közülök egy párt? és ő mit szólt?

További küldeményeit szivesen elvárom; addig Vegye
baráti jobbomat

Arany 1211105-
°“'° Ld. e kötetben 546-554., 570-572. l.
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gf_ Kun Géza itt tanul nálunk egy hónapig (ismeri őt?) s itt
fogja letenni az érettségi vizsgát.

[Címzés 2]
Tisza Domokosnak szeretettel.

Szalonta felé GGSZÍ

716.

ARANv_ToMPA MIHÁLYNAK
NKőrös, jul. 1. 1855.

Édes barátom! I _
Leveled elejét a végébőlıpróbaltam megértem. Azt mondod

ugyanis (ne felj, nem irok chrrat) hogy ha te levéliráshoz, kezdesz,
be is vegzed',, a mi mas szokkal azt látszik ,,hegedû-szoban-
szép-meséznı hogy én az enyémet nem végeztem be, I mert
leveled vegen panaszkodol, hogy a mıt _a versekről s biralatrol
írtam, abból mıt Šem értesz. Istenem ! 'hisz' ép azt akarompen,
hogy ne érts belole semmit, ,akkor minden jol van. De lasd,
mióta azon szerencsetlen bírálatok folynak, M. orrt fıntorgat
rám - P. kérdezi tőlem: vajjon nem fog-e Tompa rám haragun:
ni, X. ezt már bizonyosnak tartja s utoljára magam is restellm
kezdem a dolgot. I-Ilogy Gyulai sajáš meggyšíőtdését (lãöiáette
bírálataiban, arra, 'e eniét ismerve, es üt mem enni: e ogy
e meggyőződés s Jannak napfényre hozási modora helyes-e?
az már más kérdés. Azt hiszem, hogy ő annyira belébámulta
magát _mınden _olly poesisbe, mellynek hangja az ő saját kolte-
ményeinek antipossa, ellenkezője, hogy a szépetqpspärıtãmabäig-iın
és nem egyszersmind ebben is találja fel. Innen o ' ren '-
vűli bámulása, innen az ellenkező(n[ek] modornak) genre-knek
kicsinylése. A lyrában csaknem eposzi compositiót kíván, a
metaphorát, allegoriát effective üldözi. Kérdem, hol van az a
lyrai gyüjtemény melly csupa remekekből álljon. A világirodalom
gguyeıs nagy költőíinél találunk-ecpélldát grre. S nálunk e mértéket

a mazní nem e kissé ma as o o -e.
No, édes Miskám, hátgki vele lgha ugy kívánod. Mások, és

velök én is, azt hitték, hogy Gy. irányodban igen szigorú ; de
ezen felül én még azt is hittem, hogy irányomba nagyon engedé-
keny. Te tudod, mit tartok egész poesisomról, s magok a „Toldi
estéje" végén olvasható soraim mutatják, hogy nem vártam
ÍÜY sükert. Azt is tudod, hogy szóban forgó füzetedet (az „ujabb
Versek") nagyon jónak nyilatkoztattam, sőt, ha e kritikai
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„jargon” hatalmamban volna, akartam azt, nem megbirálni de
kellően méltatni, miután más nem tette. Örűltem, midőn Gyjflai
kezében láttam a dolgot. De várakozásom nem kevéssé csalt
meg, s összehasonlítva bírálatát rólam és rólad, mintegy bűnösnek
érzém magamat, s féltem hogy rám, a túlmagasztaltra, te, a nem
eléggé méltatott, meg fogsz neheztelni. Ennyi az egész ! Emberi
gyöngeség volna ezt tenni, emberi gyöngeség volt tőlem e g0nd0_
latra jőni.' de már megvan, hagyjuk nyugodni az egész dolgot!

Azt hiszem, ez nem fogja gátolni látogatásımkat, mellynek
határidejét még most ki nem tűzhetem. A tulajdonképi iskola e
hó végével bezáratik, augustus elején lesz (talán) az érettségi
vizsga, mellynek bajai 9-Io napot igénybe vesznek, addig
semmi sincs az indulásból.

Julcsa folyvást orvossággal él, de akkorra, ugy hiszem jõl
lesz. - Később mindent megírok, pontosan.

Szász Károlynak most írtam levelet. Róla mit sem tudok,
kivéve egy hírt, hogy házasodik, mégpedig a magas aristocratiá-
ba (melly Erdélyben nem olly igen magas) valamelly gr. Kemény
kisasszonyt akarván elvenni. - (Nem írtam már ezt egyszer,
úgy gondolom, igen !)

Nehogy tehát hasonló ismétlésbe essem, miután közöttünk
(az állítólagos cholerán kívül) semmi uj nincsen, bezárom leve-
lemet, most egyszer nem akarván azt hosszabbra nyujtani, mint a
mennyire nyúlik. Isten megáldjon benneteket; csókolunk mind-
nyájan mindnyájatokat !

igaz barátod
A János

U. i. praedicatiódat megkaptam, sőt el is olvastam.
Ballaginak a (pecsét nélküli) levelet még az nap magam vittem
el, lévén ott valami majális. Azt mondta, majd fog irni, egyéb-
iránt addig is kért engem, írjam meg, hogy ő már csak szeretné
a verset megtartani jövő évre - s aztán bocsáss meg, hogy tárgy-
halınaz miatt kihagyta 8zc feltette rólad, hogy nem haragszol
meg, mint valami kezdő.

[Címzés :]
bérmentve 6
6 kr.
Tompa Mihálynak
barátian.
Pest F14374077*

Hanva.
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717.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

N.Szalontha, Jul. 6-a
855.

Édes Aranybácsi l
Legelébb is ne vegye rosz neven, hogy ily papírra írok,

de Tttes Mezey Ferenc főbiró úr, cynicus létire nem tart fino-
mabbat.

Kedves levelét vettem, s a cıitikát mint irodalmi művekre
alkalmazottat épen nem tartom túl szigorúnak s teljesen meg-
egyezem vele, csupán némi rectificatioval tartozom. Igy példáúl
9, „Szív és ész"-t anyira lebecsűlöm, hogy csak feledékenységböl
küldtem el; nem is akarám Aranybácsínak száj ízét vele rontani.
A ,,határnál"-ban pedig az aszót csak fogalomcseréből áll ;
tulajdonkép üszög lenne, mi sokkal inkább assonance is; én
ugyanis azt akarván kifejezni, hogy úgy állok az egészségesek
között, mint beteges, (üszögös) búzakalász ép kalászok között;
holott az aszót egy külön növény. A ,,hozzá"ban a kritika máso-
dik részét teljesen elfogadom, hogy t. i. szerelmes ember maga
sem hiszi, hogy kedvesét valaha elhagyja; nemhogy kedvesét
traktálja ily tervvel; de a dolognak valóságát, úgyhiszem, minden
lépten-nyomon láthatjuk. -

- Most pedig következik egy nagyszerű vallomás! Én
Aranybácsínak azon horáci intésit, hogy legalább huszadik
évemig ne tegyek semmit közre, híven megtartottam, s Gyulai-
nak, a kisértőnek, minden biztatásait megvetém; de most
hazajőve önkényt szólítáın fel hogy nem ál, de saját nevem alatti
fellépésre, még ittlétem alatt, segíteni sziveskedjék. Okaim
voltak: Szerencsétlen betegségem minden élvezettől, munkától
elfog, úgy hogy én teljes pangásra vagyok ítélve; fiatal vagyok,
s ennélfogva némi inger, némi élet, némi szellemi hébekorbai
érdekeltetés nekem elkerülhetetlenül szükséges, hogy kedélyem,
mely úgy sem igen acélos, elfásultságából visszarughassa magát.
Hova fordultam volna e stimulansért máshova mint azon pályá-
hoz melyet magaménak álmodok s magamévá tenni törekszem,
melynek életemet szentelni akarom? Ehez még nem csak jelen
läfránk de legjelesb költöink kezdetei, őszintén bevallom, némi
bıztossag érzetével töltöttek el. S most felelek rá, látta-e Gyulai
verseımet vagy nem? Gyulai a Nép könyvébe igért rögtön helyet
egy költeményemnek, s e végre Velenczét s a ,,Határnál"-t (csak
ezeket látta, a többiek nem voltak éppen kezemnél) elvitte
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Keményhez, ki is Velenczét vállalatukhoz igen tudósnak látván
a másikat választá melyet egy kedélyes kerek és jólhangzé
versnek itélni elég jó volt. De utóbb politikai bibét látott benne
s Gyulai által izené, hogy küldjek neki tíz nap alatt nehány
céljukhoz illő biztosabb költeményt. Én küldtem hat nap alatt
(köztük a Honvágyat - Ewige Lied-), de Gyulai minden ige.
retei mellett ; sem ezen első, sem egy második tudakozódõ
levelemre nem felelt. Azért felkellett azon tervvel hagyni hogy
önt édes Aranybácsi, véletlen közlésemmel meglepjem, mert
félek hogy Gyulai kifecsegi s ön, irodalmi atyám, ki ugyan engem
saját képire minden fáradtsága mellett sem faraghatott, meg.
haragszik hogy ily fontos ügyben mással szegődtem háta megett
De én remélni akarom hogy megbocsát, sőt annyira szemtelen
vagyok, hogy ezennel felhívom Aranybácsit, ha valami tiszte.
sebb vállalatról hall, sziveskedjék azt nekem megírni; mert én
elvetém a kockát s akaratom csak erősödik a késedelemmel.

Aldja isten !
szerető tanítványa

Tisza Domokos

Kőltődacl

Azt gondolod, te (csalfa) szép, de csalfa leány
Azt gondolod te a[ !]ruló barát:

Hogy mert szivem fáj, s arcom halavány
Nem halljátok már lantomnak dalát

Fürtimről hogy leszárad a babér,
Képzelt hírem csillagja porba hull.

Roncsolt testem kora sirj ába ér
Nevem a multak Léthéjébe ful.

Azt gondolod! mert forró szerelem
S barátság volt; mely néma ajkimon

A dalt felkölté ; (és a húrokon) s minden énekem
E két érzetről szólt a húrokon.

Azt gondolod, hogy a dal kútfejét
Megmérgezvén elvetemült kezek:

Folyása immár bizton véget ért
Szűm megrepedt, többé nem érezek;

1 AJ. kritikáját e versről ld. 591. 1.
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Azt gondolod, mert nem tudod, szegény
Hogy a dal nemcsak szíjja a kebelt,

De a csapások terhes idején
Belé vigaszt, új életet lehel.

Azt gondolod, mert hogy nem ismered
A láncot, mely az ihlett énekes

Szivéhez köti az örök eget, _
S A halál völgyén vezérnapja lesz !

Azt gondolod! . . . De oh orgyilkosok!
Ha ölni kívántátok szívemet,

Nem midőn abba már dal óltatott
- Előbb kellett volna megdöfnetek. l

Éjjel*

Gyönyörű szép hold világ van!
I - Álmodozzunk, emlékezzünk

Ugy is e rest, holt világban
Szépet nincsen mit keresnünk.

Síma hátán a folyónak
- Melyen elfolyt a hold képe -

Áll kikötve ringó csolnak
Ülju[ !]nk rá, induljunk véle

Induljunk! és felevezve
Járjuk be a mult időket.

- Hol nevetve, hol könyezve
- Régi jó, rosz, ismerőket.

Feltámasztjıık a halottat,
És ha feıkõıt, eltemetjük.

Deszkából van a kis csolnak
- Koporsónak tekinthetjíik.

Induljunk majd le a vizen,
Merre önkényt ragad habja

A képzetnek, mely merészen
A jövendőt megmutatja.

* AJ. kritikáját e versõl ld 591. 1.
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Bölcső lesz a csolnak és benn,
Az ábrándozó léleknek.

Égő vágyban szerelemben
Költ álmai megszületnek.

És minden seb balsamot kap
- Virág kél minden tövissért . .

- Kár hogy ez mind holdvilág csak,
Holdvilág minden reménység!

718.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK
[Hanva, július 15. 1855,]

Édes Jánoskám !
A birálat feletti aggodalmadból két dolgot tanultam meg,

s mind kettőnek szerfelett örűlök. Első az, hogy te még nem vagy
ollyan vén, minőnek magadat mutatni akarod, s az illyen dolgok
élénkebb vérforgást sőt boszankodást bimak nálad előidézni ;
második: hogy te engem ősmersz és szeretsz. Mondom mindkettő-
nek igen örűlök. Nem mondom meg: olvastam-e a birálatot vagy
nem; s ha nem olvastam ; fogom-e valaha vagy nem; de annyit
mondhatok: hogy ha akaratod: ne szóljunk e dologról soha ez
életben egy szót se, szavaid szerént hagyjuk nyugodni az egész
dolgot! Ugy hiszem: becsűletemben nem sértett, egyebemet
marczangolhatja ha jól esik neki.

Julcsa még is roszul van? ez nagy baj, elöször magaért
a bajért, másodszor utazástokért ; de jó az isten, bizzatok, addig
csak jobban lesz.

Ugy gondolom: hogy augustus 6-án vagy legkésőbb 13-án
elindultok, mert legjobb lesz Hétfőn indulnotok, igy kedden
Tiszakesziben várhatlak már (rátok.) tudositásodat minden:
esetre, és teljesen meghatározott nappal várom, várom pfld-18 10
előre, hogy én is rendelkezni tudjak.

Kedves Jánoskám ! nem is irok már én most többet neked 1
Majd eljösz, eljöttök bizonyosan. jőjetek is, szívesen várunk ES
jőjetek mihelyt jöhettek vacátio elején; tudod hogy én 6gY5_Zef
másszor már mondtam igazat, most is megjóslom: hogy ha E16] én
nem jöttök: elmarad az egész. Pedig Szemere ismét otthon 11121'
rad a fördőből.
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Add át e levelet Ballaginak.
Isten veletek! csókolunk mindnyájan mindnyájotokat!

30 Hanva, jul. 15. barátod
1855. Miska

U.i. Tomori a Szász Károly féle példányokat hozzád küldi.
hozd el.

719.

ERCSEY JÁNOS-ARANYNAK
Sályi julius 176" I855.

Kedves Jani Sógor !
Nagyon jól esik hogy már, bárha sok időre is, egynéhány

soraidra érdemesítél, s azokból egészséges állapototokat megér-
tettem. -

Azon pénzre nézve, melyel te nekem adósom vagy, ne
legyen se neked se hozzád tartozóidnak semmi aggadalnıatok,
mert én nem tudnék lenni oly rosz lelkű, hogy tégedet vagy
családodat annak letisztázása alkalmával megkárositani akar-
nálak. Én ennek letisztázására nézve igy vetettem számot ma-
gammal: - ezen pénzről a nekem általadott kötelezvényed kel-
te napját megelőző időről az az 185011* évi sept 30"; semmi
kamatot sem kivánok, ezen időtől pedig csak száztól négyes
kamatot adj, mely öszveg úgy hiszem testvérek között sem lesz
sok. ~ A Szalontán kamatozás végett kint levő pénzedet,
melyről mint irod zoo pft, e pénz letisztázásába elfogadom, a
többi Ioo vft tőke pénzt és illető járúlékokat számitsd ki, és
egy év alatt, vagy ha lehet fél év alatt küld el Szalontára Sándor
testvérem kezébe s ő annak elhelyezéséről gondoskodni fog. --
Úgy hiszem hogy ha e szerént lesz elintézve a kérdésben forgó
pénz ügye, nem fog neked aggodalmat okozni azon körülmény,
melyről közelebb irott leveledben említést tettél.

Kedves Jani Sógor! igazán szeretném ha hozzátok köze-
lebb vólnék és néha néha személyesen meglátogathatnálak
V1-Igy meglátogathatnátok, s veletek nem levélbe mit én irni
tudatlan és rest is vagyok, de időm is számtalan elfoglaltatásaim
Imatt reá nem jut - hanem szóval beszélgethetném ki magamat.
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Nállunk a jegyzői állapot szervezése ideje küszöbön van
úgy hiszem folyó évi nov. 13° napjára, vagy talán még elébb is
meg lehet tudni, ki lesz közzülünk oly szerencsés hogy ezen rang.

W ját.megtarthassa.
Mostanában vagy 3 nap óta beteges vagyok, de úgy érzem

hogy ma már valarnivel jobbult az állapot.
Isten adjon neked és tieidnek minden bóldogságót kivánja

szerető rokonod
35 Ercsey János

[Címzés:]
Sályiból
Nagy Kőrösi tanár tekintetes Arany jános urnak
tisztelettel Nagy Kőrösön

720.

ARANY-MEZEY FERENCNEK

[Elveszett]

[Nagykőrös, 1855. július 20.]

721.

ARANY-TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrős, 20. 1855.
Kedves Domokos !
Rögtön akartam válaszolni levelére, tudván, hogy most

tán még jobban ohajtja azt, mint máskor ; de épen el levén fog-
lalva, kiment az eszemből s íme itt vagyok a szokott hanyagság

5 édes ölében!
Igazoló észrevételeit helyeslem, a nélkül hogy a Hozzá-1:

illető jegyzetet teljesen érteném. Mert nem az a kérdés, lyrában.
'vannak-e emberek kik magcsalják kedveseiket, hanem, lehet-e,
hogy azon emberek, az ömlengés hevében e szándékot bevallják?

1° S nem falsch-e a költő, ha magát illy helyzetbe teszi? Miután 3
lyra érzésen alapul, mind annyiszor sért, valahányszor ÉSZTC
vesszük, hogy ez érzés nem igaz, nem szívből jő, hanem CSak
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komédia. Innen van, hogy az érzelem igazsága egy Himfy v.
Petőfiben például, olly helyen is meghat, hol semmi de semmi
külcicoma nem díszesíti a költeményt ; ellenben Pájer Antal
hideg, bár azt mondja, hogy egyetlen könycseppje kioltaná a Ve-
zuvot. Tehát jó lyrai költemény eléhozására vagy igazi érzelem
kell, vagy olly mértékü művészi tárgyiasság, hogy valaki képes
legyen magát az (az) érzelmet teljesen utánozni, a mi nem lehet-
len, de sokkal nehezebb mint az első - Goethe és Béranger kell
hozzá. -

Levele második részét illetőleg: azt hiszem Gyulai (ki,
köztünk mondva, a világ leghanyagabb levelezője, engem se
véve ki) már csak fogott írni a fenforgó ügyben. Akármint le-
gyen, a meglepetésnél szívesebben fogadom bizodalmát, annyi-
val inkább, mert itt nem arról van szó, hogy én nagy szemeket
csináljak, hanem, ha már Domokos eljöttnek érzi a kellő percet,
s föllép, legalább ballábbal ne tegye azt. Akarom mondani, az
első benyomástól illyenkor sok függ: ohajtom, hogy választása
olly műre essék, melly képes legyen figyelmet gerjeszteni. Mert
annyi uj névvel találkozunk naponként a költői irodalomban,
hogy valami középszerű versecske ugy elvész, mint csöpp az
óceánban. Költeményei között vannak szépek, de nagy része
ezeknek politikai célzás miatt nem jelenhet meg; pedig gyöngébb
darabbal lépni föl, nem tanácslanám. Én ugyan könnyen tudnék
bár mellyik költeményének utat csinálni a lapokba, mert aján-
lásom elegendő lenne azokat a szerkesztőkkel elfogadtatni; de
én azt szeretem, hogy magok a versek törjenek utat magoknak.
A Délibáb most csínosan szerkesztetik - oda, azt hiszem, lehetne
küldeni, s ha akarja, édes Domokos, én beküldöm, csak jelölje
ki, vagy küldje hozzám a választottakat. A Viszhang piszkos lap,
a D[ivat]csarnokot most nem ismerem; nincs egyéb, --mint a
Délibáb s a Hölgyfutár. - Ez utóbbiba is lehetne adni, azaz
Berecznek is volna alkalmam beküldeni. - S ennyit e tárgy-
ro .

Most küldött két verse elég jó. A Költődacl igazán költődac,
mintha bánná azt a csalfa leány és álbarát, ha soha nem énekel
ıs ! Ennyiben a felfogás némi (alig merem e szót olly nagy = ma-
gas férfi irányában kimondani, mint Domokos) - gyermekes-
Ség színét viseli magán, de azért megjárja. A másik ,,Ejjel"2
allegoria, s én az allegoriának, dacára, hogy magam gyakran
beléesem, nem vagyok nagy bámulója. Elég jók, mondom, de
nem szeretném hogy ezekkel lépjen fel.

1"* Ld. e kötetben 586-587. l.
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Tanévünk e hóban véget ér. Maturität Prüfııng aug. 6, .__
55 Szándékom volt Tompához menni Gömörbe, de nem tudom

elsül-e. Köszöntöm Kovács bácsit és minden jókat. E levelet
Mezeyhez legyen szíves elküldetni a hushordó által. - Ariostot
nyugalomba tettem, mert olly vörös benne a tinta, mintha
maga a nagy epicus írta volna a XV. században. Réz, az az okn_

°° Egészségem kedvező.
Fogadja édes Domokos, legszívesb ölelésemet!

mindenkori jó indulattal
Arany János

722.

ARANY~HEwKENAsTGUSZTÁVNAK
[Elveszett]

[Nagykőrös, 1855. július 21.]
[Apróbb költeményeit szeretné me `elentetni. Amennyiben Hecke-

nast kiadná, kér rá Ioo pengő ft. előleget. E?g`yben arra is kéri, küldje el neki
Szalay László: Magyarország története c. m vének III-IV. kötetét.]

723.

ARANv_ToMRAM1HÁLYNAK
Nagy-Kewrews, jul. 21. 1855.

Édes Miskám !
Addig fested az ördögöt a falra, hogy egyszer maga is itt

van; addig jóslod elmaradását a látogatásnak, hogy beteljesedik.
No, ne ijedj meg, még nincs veszve semmi, de lehet; azért, hogy

5 diplomatice fejezzem ki magamat, nem vagyok olly állapotban,
miszerint az indulás napját már most kitűzhessem. Olly szél fú,
mintha azon küldöttség, mellyről a tanári vizsgálat dolgában
rég hallunk beszélni, septemberben összeűlne. Ha ez igaz talál
lenni, ugy részemről egy kétszarvu dilemma határoz. Vagy le-

1° teszem a vizsgát, vagy nem. Első esetben baj osan mehetnék
Gömörbe, el lévén foglalva előkészületekkel; a másodikban épen
nem, mert akkor, ugy hiszem, más quártélyról kéne gondoskod-
nom ez életben, vagy 24 mérfölddel tovább. De itt még követ'
kező lehetségek is vannak: 1.) a deputatio, meglehet, olly kevéssé
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_,ı_5 fog összeülni, mint már 3 év óta. 2.) Kivételek is történhetnek,
5 egy illyennek eszközlése már utban van. Ezt nem is annyira
e]_ij esztésül, mint igazolásul írtam meg, hogy miért nem tudok

„határnapot tűzni ki. Rövid nap bizonyost hallok - vagy rende-
1e1; jő, vagy az inspector legfölebb az érettségi vizsgakor mond

20 valamit. NK. az ér. vizsgák 6-ra vannak kitűzve, akkor hát sem-
mi esetre nem indulhatnék, de tán még 13-án sem, minthogy
az utómunkálatok addig eltarthatnak.

Családom egészséges, magam is so - so. Julcsán az utazás
nem mulik már. Csókolunk benneteket!

. zá barátod
NB erről az asszony mit sem tud. AJános

[Címzés :]
'bérm.

..;.Tompa Mihálynak.
Pest.

Putnok
Hanva

724-.

ERcsEY KÁROLY-ARANYNAK
1855 July 26

Kedves Sógor Ur! és Kedves Testverem!
Nagyon fájlalom hogy ilyen távol vagyıınk egymástól,

mert ha anyira volna mint debrecen gyalog is el mentem vólna
.azóta látogatásokra, én ugyan levelemet irtam Aprilisba, de

F. semi válaszát nem kaptam, Kedves Testvéreimtől nem tudom
meg kapták é vagy sem, most ismét második levelemet irom de
ezír már nem fizetek meg itten, ha úgy joban kézhez szolgáltat-
nák, hanem először is a ház felöl tudósitom kedves Sógor urékat
a ház most már jó tetővel jó keıitésel el van látva a leg tisztesé-
geseben, hanem az ól és a kut nagyon el van romolva de az
épités most nálunk nagyon sokba van akármiféléhez fogjon az
ember nem is lehet gondolni mint máskor hogy most két vagy
maj dhárom anyit csinálnak akármit, ismét a fáskert felöl tudó-
sitom hogy milyen gyönyörü nagyokat Nöttek a fák mint az
erdő már most nem lehet .semiféle veteményt termeszteni közte
a Szöllő Nagyon Szép még most hanem a nagy árnyék miá az is
nem ir semit, ha soká ott lesz. a fának csupán három híja a ki
most meg hibádzott, hanem vannak uj óltások. Egyébiránt is
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gondja van reá a csösznek, majd az öszön ismét meg nizegetem
és ha hun hibázik ki pótoljuk. de gyümölts nem lesz nagyon
kevés. A Gabona felöl is anyit tudok hogy Csak ott van ez ára
mint aratás előtt még most a tiszta buza 25 forint a kenyiı-nek
való 20. forint nállunk, ha csak hogy ezután Nem Száll az ára
egy keveset de nállunk most ismét szük termis van nints bizo-
dahnunk hogy óltsóbb legyen talán még árosabb fog lenni, az
ugy nevezett Koroséıi kaszállót a melyik az Sógor uré és a bá-
tyámé én vágtam le lett benne Sógor urnak is 2 kotsival Jani
bátyámnak is. 2. kotsival és a 2. kotsi színáir őtven forintot
ígértek, irja meg Sógor ur oda ajduk[!] é vagy sem, és irja
meg Sogor ur! hogy az ára mi azon a gabonának vagy milyen
világ van ara, Jószágom most sintsen Csak nehezen élősködünk
sok rajtunk a minden napi teher és a sok adó hijába van reánk
Szük idő, Jani bátyánk is Csak ritkán Jön Szalontára Fel.
esztendöbe egyszer ha eljön pedig neki joban modja vólna
benüııket meg nézni. Nagyék is el adták a házukat más helyen
vettek házat nehezen éldegélnek ök is már a földje is mind
zálogba van a Szőllöje is el adó nem tudom mi lesz belöllök
Szegényekbül nállunk most nagyon halnak még azt hirdetik
hogy korela fog jöni be városunkba.

Nagyonkérem kedves Sógor Ur! hogy írjanak már ne
vessenek meg azér hogy engem a Sors ilyen Szeginy paraszti
állapotba helyheztetett, a kis Jultsa és a kis lacika egésségeseké
tudom nagyot nöttek már, és egésségök felöl írjanak vagy álla-
potjok felõl Semmit Nem írhatok egyebet Sándorék is egéséke-
sek [!] Nagyék is egésesek [!]. Mi nékünk is van egésegíink
Csak a Nagyobb kis Jányunk Jultsa beteg, nem tudom le irni
menyi beszédem vólna ha érthetnénk egymást. Ezel maradok
tisztelem Csókolom Kedves Sógor urat. kedves testvéremet Jult-
sát és Latzikát, Tiszteljük Csókoljuk mindnyájan mindnyáju-
kat Sirunkig Szerető rokonok. Testvérek. Ercsey Károly

és Neje
1855 ]uly 26.dikán
ha írnak Kedves testvéıim majd meg fizetek én ide haza irtae
ezirt nem fizetem meg ha hogy joban kézhez Szólgáltatnék
ezir is.

[Cımzés :] N. Szalontárul.
Ezen levelem ajánlom Tekintetes
Arany János Umak. Tisztelettel. __

N. Köröson
[Feladóként :] Szalontai Ercsey Károly
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725.

SZEMERE MIKLÓS-ARANYNAK

]ul.26.r855.

Édes Jancsim !
Egy egész év óta készülök írni hozzád s barátságodat kérni.

Ennek lehetösége csupán úgy lessz elötted megfogható, ha levél-
írási irtóztató röstségemet bemutatom ezennel neked.

Te s Miska jók valátok tavaly hozzám készülni, - de nem
jöttetek, s így rosszak vagytok. Más fél hóig vártam rátok, ki-
csiszoltattam sótartómat, ki fenettem késeimet, mindhasztalan!
- Miska most új ra biztat, beszélvén - nehány nap előtti
levelében - eképen: ,,Megyünk, megyünk! satb.” - De már
én örülni sem merek. Átkozott távol is esik ez a dombos gödrös
falu, Kőröshez. Ha Lisznyai Degré arczképéhez írt hosszadalmas
versét feszítenők ki hídul közöttök egyenesben, tán csak hama-
rabb átballagnátok hozzám. De ha csakugyan szándéktok önni
hozzám, ne készüljetek sokáig, mert bizony ujra honn marad-
tok.

Tompa Miska engemet formaliter eltiltott egyik levelében,
hogy írjak hozzád, mielőtt személyesen megismerkednénk.
,,Másnak találjuk - úgymond - ezt s amazt, mint a milyennek
képzeltük, s ez kellemetlen. ,,Jólvan, segítsünk rajta ! Vén, máj-
beteg; egy perczben víg bohóskodó, más perczben életúnt, inger-
lékeny; alacsony, kopasz, s e két végső miatt, - mint bajuszta-
lan Szücs Györgyöd a bajuszos kandúmak, - ellensége minden
süıü hajunak s magasnak, örökre barátja a kopaszabbnak s ala-
csonyabbnak. Ime, ez hü descıiptióm, - most várom a tiedet.

Édes barátom, kihez én első levelemet is szokott modorom-
ban írom, az bizonyos lehet bizodalmamról, szeretetemről.
Megszerettelek, pedig nem csak Toldiban, s az Összesben, - de
ınkább azon három év elött Kelemérben látott leveledbeni díszes
tenta-cuprumodból, mellyben Arany Jankó a földreterült
Tompa Miskát egy hatalmas furkós bottal páholja. Napoleont a
harcz terén csak csodáltam, de az embert benne Sz. Ilona Szigetén
szerettem meg, s míg harczait lassanként elfeledem, eleven emlé-
kezetben fog maradni mindig elöttem e szigeteni pár kedélyes
aprósága. - Pásztortűz ég a komoly szirt alatt: ennek rideg
nagyságát bámulom, amannak nyájas tüzénél melegedni szere-
tek. Fájdalom hogy a láng végre kialszik úgy a tűzhelyen mint a
kebelben! - elnyaggat, elgyötör bennünket ez az élet, - ez a
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Heine szívmarczangoló sphinxe. ,,Haragos, romlott kedélyü
vagyok, s ugyan ezt írja Magáról Arany is" irá tavaly egy leve_
lében Miska, - s ha nem írta vólna is, tudnám ezt saját tapaszta-
lásomból. Hát ha még az én koromba léptek ! Valoságos etcetes
tormává lessz az ember végre barátom, s annál maróbb etcetté,
mentül édesebb bor vólt egykor. -

De most isten veled, édes Jancsim! - tudósits kérlek
mielőbb jöhettek é? s ha jöttök, ne halasszátok sokára. Septem-
ber közepe táján nekem is- a Szepességre kell mennem, a Kárpá-
tok aljába, - tövébe, akarám mondani egyik sógoromhoz.

hűved
Szemere Miklos

U.i. Nödnek, ismeretlenül, add át tiszteletemet.

726.

TISZA DOMOKOS--ARANYNAK

Geszt Jul. 26-án 1855-
Édes Aranybácsi !
Tegnap vettem kedves levelét; mely mindenesetre eleget

késett, de a melyet én nem is vártam feszülten, bizvást hivén
hogy abban nem szemrehányást, de tanácsot fogok találni.

Köszönöm verseim beküldése iránti ajánlatát, de miután
Gyulai csakugyan írt, s én rendelkeztem, nem akarom még
Aranybácsit is untatni; anyival inkább, hogy noha fülmile nem
vagyok, ökörszem sem szívesen lennék, - mint ezt Aranybácsi
is kifejezi levelében. Rendelkeztem pedig így: 1. A honvágy
(ewige Lied) jön a Délibábban. 2. Az utólsó lovag jön a Fáncsy-
albumban. 3. Velence a Gyulai árvízkönyvben. Keményéknek
ugyanis felküldött verseim sem voltak eléggé népiesek s noha
újra felhívtak, nem hiszem, hogy hozzájok adhassak valamit.
Ha Gyulai majd e versekről tudósít, kíjelelem neki e következő-
ket, részint a Délibáb részint a Tomory új lapja számára:
1. Cantico. 2. Elba. 3. Határnál. 4. Éjjel. Ezután nehány jobbacs-
ka eroticumot. 1. Amit most küldök A. bácsinak. 2. A kis olasz
Anakreon-félét. 3. A Te adtad, te vedd el-t. Többet ittlétem alatt
nem akarok kiadni, ha csak még jobbat nem irván, valamelyiket
ki nem cserélem.

A Hölgyfutártól pedig, régi anthipathiáNKnál [így !] fogva.
szüzen akarom magam tartani.
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Azt hiszem, jól választottam verseimből, miután régibbe-
ket kiadni nem szeretnék; csupán attól félek hogy egyik, másik
_.. pedig nem a rossza - ki nem jöhet. -

Tanévük e hoban végződik? Szép dolog. Aranybácsi Gömör-
be megy? Rút dolog! De azt tudom, hogy ki nem megyek
Egyiptomba a nélkül, hogy Aranybácsit lássam !

Mezey bácsinak átküldém a levelet. Levélre jut eszembe
Gyulai, titkosan ugyan de tökéletesen érthetőleg azt írá hogy
valami borzossal kritikái miatt duellált. Tud erről Aranybácsi
valamit? Ugyan ha tud, kérem írja meg kivel és hogy vereke-
dett; én indiscrét dolognak tartottam magától kérdezősködni.

Aldja meg az Isten!
szerető tanítványa

Tisza Domokos
Sors és érzeleml

Tudod midőn mint gyermekek
A lomb alatt csevegtünk,

Es minden tárgyról örömet
- Mint méhe mézet szedtünk? !

. . . Beszéltünk arról a mi van,
- S arról mi lesz is, - vidoran.

Szőttünk együtt jövendőt:
Szépet, s bizton jövendőt. -

Te, akkor is immár nyugtalan, -
Vágytál sorsod köréből.

Kitörni vágytál untalan
E honnak szük öléből.

_ Tengerre ki, hol a vihar
A partról partra átıivall:

. .S ott, távol napkeletnek
Álmodtad éltedet meg.

Én, mint jámbor, szelíd fiú,
Mondám, maradjunk itthonn.

Idegen föld oly szomorú . . .
Itt élhetünk jól, s bizton.

. . . De te csak bércen tengeren . . . .
- (Es nem mondád hogy jer velem I I) -

Te zajban, egymagadban -
- En véled, nyugalomban !

1 AJ. kritikáját ld. e versről 604. ı.
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Im az idő a mint futott,
Sorsunkat megcserélte,

Neked az otthon, s csend jutott
En meg hánykódom érte.

- De én a messzi tengeren
Most is szeretlek kedvesem!

- De te a csend ölében
Most sem szeretsz cserében!

727.

HECKENAST GUSZTÁV-ARANYNAK
Pest, julius 31. 1855,

Tisztelt tanár ur !
Hosszasb inneni távollétem miatt csak most lehet szeren-

csém f. hó 21-ről írt becses levelére válaszolni.
Ide mellékelve küldöm a kívánt Száz pengő forintot,

mely összeg Ön terhére följegyeztetett. Ugyancsak a ma innen
induló szekérpostán külön csomagban íntéztem[ !] Önhöz
„Szalay Magyarország törté.neté"-nek III és IVik kötetét.

Apróbb költeményeinek kiadására nézve nekem tett szíves
ajánlatát illetőleg, van szerencsém Önt értesíteni: miszerint e
gyüjtemény kiadását igen szívesen elvállalom; azért bátor va-
gyok kérni, hogy postafordultával velem az e részbeni föltétele-
ket tudatni méltóztassék, melyek mellett t. í. a kiadást nekem
átadni hajlandó. Csupán egyre vagyok bátor figyelmét felhívni:
hogy - miután ezen költemények nagyobbrészt már íttott
nyomatásban megjelentek, és én ,,Toldi["]-ja kiadásánál - ke-
lendősége tekintetében - számításaim nem teljesültek - mél-
toztassék jelenleg a tiszteletdij iránti föltételeket akint meghatá-
rozni, miszerint azokhoz járulní lehetővé tétessék. _

Végre fölkérem: sziveskedjék nekem vagy az egész kézıra-
tot megküldeni, vagy ha az még kész nem volna - a mennyire
lehet pontosan annak kiterjedését velem tudatni, hogy ahozké-
pest számitásomat megtehessem.

Szíves válaszát kíkérve, teljes tisztelettel vagyok

kész szolgája
Heckenast Gusztáv
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720.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt Aug. 5-én 1855.

Édes Aranybácsi !
Napok mulnak, napok jönnek; édesapám ötvenhétéves;

az én mulatásom már csak egy hónap - sem Aranybácsi, sem
Gyıılai nem írnak. Ezek azon gondolatok melyek a jelen 5-ik
Augustusí alkalommal bolygatjákfejemet; melyek közűl az első
ha örvendetes is; a többi sajnos, szomorú, siralmas!

Gyulai tökéletlen ember! ide s tova én is duellálni fogok
vele. Rögtöni tudósítását két hét óta várom, s már el is határoz-
tam hogy míhelyst az Aranybácsi ítéletét - verseim kiválasztá-
sa felől - megkapom; felküldöm neki azon végső transportot is,
- válaszol-e? vagy nem aztán nem az én gondom; még ha vála-
szol is megsparol [ !] egy levelet.

Verseim egyébbiránt a született és születhető újak által,
fognak változást szenvedni; így példáúl már is elhatározám,
hogy a régi „te adtad stbit-” mellőzvén helyébe az ide mellékel-
tet teendem, hogy a régibb kort egészen nyugton hagyj am.

Víg vacatiókat óhajtva és isten áldását míndenekben

maradok
szerető tanítványa

Tisza Domokos.

U. I. Nem is mondtam mily nagy szellemi élvezetem van. Meg-
hozattam Puskint és Lermontoff-ot, Bodenstedtől fordítva.
Gyönyörüek! !

Fogadd e dalban*

Fogadd é dalban lángoló szerelmem !
-Tisztán és híven nyujtom azt neked.
Nekem, ha érzek nem lehet szinelnem
-Szívem még nem tud mesterségeket:
-Szeretlek ! és ezt egyszerűn kímondom:
-Bókokra osztán nincsen semrní gondom.

1 AJ- kritikáját e versről ld. 604. 1.
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Szerelmem csöndes. Nem vad szenvedély az
Megedzve megtört asszonyszíveken,
Mely most pokolba száll; majd égbe héjaz
- S leghőbb percében is gyöngédtelen:

35 Csöndes tűz az, mit szél nem szít, nem bolygat
Meleget ád és füstje nincs mely fojthat.

Szeretlek mint a pusztát hol születtem,
Mely mint az méla s nyilt- kedélyedet.
A pusztát simán, zölden, napsütötten,

*° Hol a szem nem lát árnyat, búvhelyet.
Magát nekem szép lelked így kítárja ;
Elömlik rajta kellem délíbábja.

Fogadd e dalt, s ha egyszerű szavára,
-De mely a szívből szállt az ajkon el-

45 Viszontszerelmed égi üdve várna
-S kebelre lelt a lángoló kebel:
-Legyek én puszta, hűvös éjjel árnyán,
S te nyáj as nyári hajnal, - jer borulj rám !

729.

TÓTH LŐRINC _ ARANYNAK
[Elveszett]

[Pest, 1855. augusztus 5. kb.]

[Ismételtem kéri, küldjön verset a Nemzeti Kepes Kalendárium szá-
mára már csak azért is, mert kiadója: Heckenast Gusztáv.]

730.

ARANY-SZEMERE MIKLÓSNAK
Nagy-Kőrös, aug. 7. 1355-

Kedves Miklósom !
Legnagyobb örömmel vettem soraidat s hogy azokra nem

tüstént válaszolok, annak okát ne hidegségemben keresd, hanem
iskolai bajaink s dolgaink ez idő szerinti nagy összecsoportozáeä'
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ban, examenek, érettségi vizsgák, etc. lévén. Most, miután eze-
ken, én legalább részemről, átestem, visszanyeré kedélyem azon
epicai nyugalmat, mely nálam egy levél megirására is szükséges.

Tehát, édes Miklósom, megelőztél. Nekem kelle azt `ten-
nem, oly sok szépet, jót hallottam felőled, különösen Miskától,
kinek írántadi barátsága legjobb -kezes az enyímnek. Mint költőt
rég ismerlek, s ha szembe dicsérni akarnálak, azt is megsugnám,
hogy becsüllek, jobban, mint sok mást, ki előttünk Shakespeare
„Much ado about nothing” vígjátékát olly nagy képekkel játsz-
sza. Csak az a kár hogy nem irsz, noha én is kezdem megismerni
az állapotot, midőn az ,,ki dalolt mint a patak, . . lesz néma,
hallgatag” - mint Erdélyi János énekli valahol, -. s így a vilá-
gért sincs jogom valakit vádolni e tekintetben.

Tompának igaza lehet, hogy személyes ísmerkedésnél
régibb jóakarók S barátok közt az első találkozás sokszor egy
idealis képet leront, s helyébe egy talán nem annyira vonzó
valódit állít, a mi aztán kellemetlenül hat. Magam is tapasztal-
tam effélét, de csak az nehány perczíg, vagy legfölebb addig
tart nálam, míg az uj arcz képzetembe nyomul - külsöségbeni
syn- vagy antipathiáknak kevéssé vagyok rabja. De proh
dolor! ha te a nem alacsony és nem kopasz ember(rel) iránt
ellenszenvet érzesz, akkor jaj nekem. Magas ugyan nem vagyok,
de, (kivált erdélyi értelemben, hol alacsony = alávaló) alacsony
sem, ami pedig a kopaszságot illeti, fájdalommal kell megvalla-
nom, hogy nemcsak actu kopasz nem vagyok, de reményem
sincs egyhamar azzá lenni !* Képzeld a főt, mely Barabás után
ismeretes, kóczos, szürke hajjal, sárga barna arczczal, tömpe
(azért nem irom tompá-nak, mert Miska subsumálná) orral,
kálmuk szemekkel, semmit nem mondó fizimiskával (ez is sértés
a mi barátunknak) nyakkendő nélkííl, cynicus öltőzetben s előt-
ted áll tisztelt barátod A. -

Hogy te az én híres rajzomat megkedvelted, azt igen ter-
mészetesnek találom. Mindig mondom én, hogy force-om a fes-
tészet: s a rosz világ nem akarja elismerni az érdemet. Különösen
e pícturával levágtam ama nagy festészt, Tompa Mihályt, ki
parochiája rajzát akarván adni, valóságos krumplit rajzolt és
küldött hozzám. Rögtön megsüttettem a parázsban, t. i. a bur-
gonyát, nem a pictort. S azt hiszem, éppen festői nagyságomat
mérted Napoleonhoz, (mert más tekintetben rólam ővele ugyan-
azon sententíában nem -is szólhatnál) mire nincs egyéb észrevé-

"' Me-ntségenıül szolgáljon, hogy van egy collegám, ki nagyon kopasz.

601



telem, mint az, mit vitéz Johann Háry mond: „Nagy 6 e fı-an_
czíák közt. . . ."

„Egy perczben víg, bohoskodó, másban életunt, inger1é_
keny" - jellemzed önmagadat. Ez rám nézve is áll, körülbelül
ily versíóval: egy perczíg bohó,gyermekes, víg: rá egy hetig
életunt, ideges, ingerlékeny."[ !] S így mi hárman szépecskén
összeíllünk, ha a fátum (melyről nem igaz, hogy a görög dl-á_
mákkal magvaveszett volna) csakugyan összehoz bennünket
Mert, édes barátom, ismét egy akadály van ránk (családomra)
nézve: leánykám, ki tavaszfélen sulyos beteg volt, ismét azon
nyavalyába esett vissza. Lehet, s az orvos is vígasztal, hogy e
második roham nem lesz oly erős, mint az első volt, mely tovább
6 hétnél ágyba szegezte: de Mískának mégsem írhatok bizonyost
índulásunk felöl - négy öt napig; annálfogva semmit sem írok,
Három eset fordulhat elé: vagy itthon maradunk mindnyájan,
ha t. i. a gyermek sulyosan beteg lesz, mely esetben én sem hagy.
hatom el hosszabb időre a házat; vagy magam megyek el, ha
t. í. Julcsa nem lesz nagyon rosszul, s bizton hagyhatom anyai
ápolás alatt, - vagy végre családostul megyek, ha lyánykám
hamar felidűlne, melly utóbbi kevéssé valószínű, de nem lehet-
len. Egyébiránt ez útat mindenesetre augusztusban szándékom
megtenni, s így septemberi kirándulásodról nem foglak el.

ÉS most, kedves barátom, ha befogadtál, tarts is meg
állandóan szeretetedben, mint téged megtartani ígérkezik

hű barátod
Arany János

U. i. ,,Nődnek ismeretlenül is add át tiszteletemet." (Azt
hiszem, nincs is, de ha van vagy lesz).

731.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK
[Nagykőrös, 1855. augusztus 7-l

Édes Miskám!
Szemerének akarván válaszolni, neked ezuttal nem V0113

írni szándokom, miért? meglátod az őnekí szánt levélből, mel(Y)'
lyet, (:bár téged compronıíttál :) pecsételetlen küldök hozzád.
- mert elfeledtem, hol lakik, s ő olly gondos volt, hogy nem Ífta

02



fel a datum mellé. Roszul fog esni, édes barátom, hogy magam
helyett, most is csak levelem kapod, de, ha olvastad mi az aka-
dály, ugyhiszem kımentesz.

NKőrös - aug. 7. 1855.
Arany

3-4 nap mulva bővebb levelemet kapod, addig is isten tartson
meg téged s a tieidet.

732.

ARANY-TÓTH LŐRINCNEK
[Nagykőrös, 1855. augusztus 8.]

Igen tisztelt honfitársam!
Bocsásson meg Kegyed, hogy előbbi levelére maig sem vála-

szoltam; mert ez épen nem tiszteletlenségből történt, hanem,
mivel üres ígéretet nyujtani nem akartam, azon reményben,
miszerint rövid nap a felszólitásnak eleget tehetek. Azonban
csalatkoztam: e prósai napi nyűg, mely alatt kivált most az
iskolai év vége felé, vesződnöm kelle, épen nem volt kedvező a
nálam különben is gyér inspiratióra ; pedig annyi felé vagyok
adós, hogy ugyan sokat kellene dolgoznom, ha minden igérete-
met beváltani akarnám. Nem akarván tehát adósságim számát
egy ujabbal tetézni, bár mennyire ohajtok, kivált Kegyednek,
nem Heckenastért, kit különben tisztelek, hanem saját magáért
ily csekély szolgálatot tenni, a választ akkorra halasztám,
mikor egyszersmind küldhetek valamit. De most, nehogy em-
bertelennek, vagy gőgösnek láthassam Kegyed előtt, nem mu-
laszthatom el a felelést. Immár szünnapjaink lesznek, tán vala-
hova ki is rándulok, elszórakozom, s kedélyem az egyhanguság-
ból kivetkezvén, impulsust nyer valamire, hogy dolgozhatom:
akkor Kegyed lesz egy az elsők közül, kiknek szolgálni fogok.
Igyekszem, hogy ez ne maradjon későre; addig is fogadja Kegyed
legszívesb üdvözletemet!
NKőrös, aug. 8. 1855.

tisztelő barátja
Arany János

[Címzés :]
Tekintetes
Tóth Lőrincz h. ügyvéd urnak tiszt.

Pest
Uri utcza 2. szám
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733.

ARANY_TISZA DOMOKOSNAK

Nagy-Kőrös aug. II. 1855,

Kedves Domokos !
Levelére nem hittem a választ nagyon sürgetösnek, min.

tán abból úgy értesültem, hogy a kiadás dolga rendben van;
más részt az érettségi vizsgákkal, melyek I-sőjén kezdődve csak
tegnap, Io-én fejeztettek be, rendkívül el voltam foglalva.
Különben, választását helyeslem, s valamint a multkor, úgy a
most küldött verset is alkalmasnak találom. Az első (: sors és
érzelem)1 ügyes alkotású darabocska, epigrammai fordúlattal;
a második [Fogadd e dalban]2 is jobb versei közé számítható.

Gyulai afféle személyes kalandjáról nem hallottam semmit,
- magáról se ugyan már régen. Annyit tudok, hogy a maltraiti-
rozott lángeszek közül egy Alpár nevü (a jó Mentovics régi
álneve) a Divatcsamok-ban levágta (P) egy versben, mellynek
tartalmát, föltéve, hogy Domokos azt nem olvasta, im elmon-
dom. „Addig olvastad Toldit - mond Alpár Gyulainak - hogy
megszeretted, kis ember létedıe ,annak vaskos buzogányát, s fel-
véve, mint képduló (iconoclast) berontál a költészet templo-
mába, ott mind összezúztad a képeket, mellyek iránt kálvínísta
ellenszenved van, - akkor pedig kilépve a költészet csarnokából,
kerestél magadnak poétát, ott ahol nincs, „az erőben keresvén
a poetícát, s megtemıétl ha rajtad állna, Apollónak a bikát . . "
stb. Erre tollharc kerekedett, melly a Budapesti Hírlap és a
Divatcsarnok borítéka közt egy pár replikában folyt le. De látja,
édes Domokos, én is kikaptam a magamét . . . érdemem szerint
(!? !). Mindazáltal vagyunk és maradunk jó barátok; a bika
tetteti, mintha a szunyogdongás és szunyogcsípés legkissebbé
sem bosszantá[ !]ná. -

Gömörbe menetelemnek nagy akadálya, hogy J1J1CSfl
(mert családostúl akartam menni) ismét beteg, bár nem
oly súlyosan, mint a tavaszfélen, de ugyanazon nyavalyában-
Igy a vig vacatio még távol van, mert Kőrösön maradni = 11268'
halni unalom miatt. Collégáim elszéledeznek; de különben ıs a
régi szivélyesség enyészőben van; mind ez elég ok arra, 1105?
ohajtsam a percet, mikor e nyomor fészkéböl szabadúlok.

1"* Ld. e kötetben 597-598., 599-ôoo. 1.
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,as Isten áldja, édes Domokos ! - olvassa Puskint és Lermon-
toffot szorgalmasan, engem pedig tartson meg szívességében.

híve
Arany János

[Címzés :] _
Ttsza Domokosnak szeretettel.
Szalontán át G eszten

734-.

ARANY-ERCSEYJÁNOSNAK

[Elveszett]

[Nagykőrös, 1855. augusztus 12.]

só ora 'úl. 17-i megnyugtató levelét, hogy a kölcsönben
levő pénzeit elfogaãja adóssága törlesztésere.]

7350

ARANY-ERCSEYSÁNDORNAK
[Nagykőrös, 1855. augusztus 12.]

Kedves öcsém Sándor !
Raptim irok néhány sort, nem feledvén, hogy te tartozol

most válaszszal. E levelet sziveskedjél Janihoz juttatni. Az
adósság leszállitásáról van benne szó: ő azon zoo pengőt, mely-

5 lyel nekem Szalontán tartoznak, hajlandó elfogadni. Már nem
tudom, megelégszik-e a kötelezvényekkel, vagy kész pénzt
-kıván ; ez esetben a behaj tást légy szives eszközölni. A még fen-
maradó Ioo vft. és 120 vtf. kamat kifizetéséről máskép gondol-

I kozom. E czélra minden otthoni jövedelmemet, mely adó, re-
° paratıo etc. által fel nem emésztetik, - tartsd meg otthon, ne

küldd el, s a hiányzó mennyiséget én majdinnen ki fogom pótolni.
Úgy áll a dolog, hogy zo-án indulunk Gömörbe, ha t. i.

J}J1CSa jobban lesz, mert a tavalyi baja megint előjött, de
H 1flSebb mértékben, és már múlik. 2-3 hétnél többet nem számi-

tlınk az utazásra. Az érettségi vizsgák I-én kezdődtek és IO-ben
Végződtek; roppant dolgunk volt. Hát ti hogy vagytok? oly
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rég nem irtál. Isten áldjon meg; csókolunk Linástól, Vilmástóı
és . . . no de majd később.

Kőrös, aug. 12. 1855.
szerető rokonod

_ . . . Arany JánosKároly ırja hogy 2 boglya széna lett, azt hıszem jobb most eladni
mint az eltartás veszélyeinek kitenni.

736.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK

[Nagykőrös, 1855. augusztus 12.]

Édes barátom !
Ergo, ha isten úgy akarja, mint mi, jövő hétfőn, az az

august, 20-án, a pesti vasutvonal megérkezésekor, Szolnokban,
gőzösre fogunk ülni, én t. i. nőm és két szép csemetéim, ha t. i.
Julcsa, mint a doctor biztat, utazható állapotban lesz. Ké-
pe, melyet rút hólyagok ismét elundokitának, már szépen
kezd. gyógyulni, remény van, hogy ki fogja állhatni az útat már
akkor. Ha ő nem jöhetne, akkor a család honn marad, és én
solo megyek, értve, hogy a cholera, mely itt is mutatkozik,
megkímél. Ezért, ne is cselekedd magadnak azon alkalmatlan-
ságot, hogy Kesziig előnkbe jőj, a mi Hanvához még roppant
távol esik; majd csak találunk mi módot hozzátok verekedni.
Ez rád nézve annál bajosabb lenne, mert meglehet hogy e soro-
kat nagy későn, s csak akkor veszed, mikor már mi ott is leszünk.
Egy szóval, nagy dolgot miattunk ne csinálj, édes barátom,
Mihály - hanem addig is áldjon meg az én istenem, kedveseiddel
együtt.

NKőrös aug. I2. 1855
igaz barátod

Joannes Arany
Prof. Lit. Huug.
Aesth. Analyt. U1

Gymn. majori publ. Helv-
Conf. addicto NKőrösiensl;

et praefectus Classi V-tfifl
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737.

ERcsEv sÁNDoR_ARANYNAK

N. Szalonta, augusztus 15. 1855.

Kedves bátyám.
Nagyon régen a lelkiismeretemen fekszik, hogy a levélirás-

sal én tartozom, de a lélek furdaláson, mint gyakran megtörté-
nik, erőt vett az utálatos restség. De meg olyan feledékeny
ember is vagyok, hogy egy 70 esztendős öregnek sem válnék
szégyenére.

Most azonban épen a levéliráshoz akarék fogni, midőn
vitéz Kósa Ármás bátyám levelével, hozzám beállított. Azért
épen kapóra jött a dolog.

Nagyon jó hogy tudatta velem bátyám, miszerint a sza-
lontai jövedelmeket ne küldjem el. Mert már épen szándékozám
útnak indítani azon nehány forintot, mi részint a házbérből,
részint a 2 boglya széna árából bejőertá. A két boglya szénáért,
- mint gondolom - ha valami hiba nem történik abban, meg-
adnak 18 vagy 20 pfntot. - A házbémek, ez idei vagyis a folyó
házbért - év első 8 hónapjára eső (53 pfnt 20 krból levonván
a több rendü reparatiók által igényelt % alatti költségeket,
szinte be kell jőni 20 pfnt s nehány krnak. ÉS én ezen 38-40
pfntot akarám elküldeni. Most azonban, bátyám levelének tar-
talmához képest, ezen összeget, ha befizettetik is az hozzám,
a Jani adóssága kiegyenlitésére megtartom.

A házbérből még 4 honapi időre esendő összeg hátra van.
De ennek egy része, némelly javitásokra, minő a kútcsinálás
stb., megint fölemésztetik.
_ Nagyon sajnálom hogy ezen jövedelmecskékkel mindig
Illy módon kell számolnom. Hogy azonban ez igy van, arról nem
tehetek. En csak arról szeretném bátyámat meggyőzni: hogy a
kezembe jött pénzeiből bátyámnak, egy krt sem költöttem ha-
szontalan helyre, és hogy azt sokkal jobban ügyekeztem meg-
tartani, mint sajátomat. S épen azért alig várom, azon különben
IS nehezen várt időt, midőn valaha már együtt lehetnénk, hogy
Szamot adhatnék sáfárkodásomról.

A mi pedig azon számitását illeti bátyámnak, melly szerint
3 Janinak tartozott összegnek egy részébe, itt lévő 200. fntját
ohajtaná átadni: ez a legkönnyebben megtörténhetik. Mert azon
zoo, vagy, ha jól emlékezem (: mert az egyik contractus épen
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a szolgabirói hívatalnál van betáblázás végett :) 220 pfnt, a
mennyire már eddig, a némelly kiadások által föl nem emésztett
kamattal szaporodott, biztos helyekre van kiadva. Azoknak
elhelyezésével Jani is meg fog elégedni. Egyébiránt olly módon
is ki foghatjuk egyenlitni, - ha Jani ezen contractusokat, quo
fato, el nem fogadná, - hogy én őt kész pénzzel kifízetném, S e
contractusok nekem fognak maradni. De hiszen Jani bizonyosan,
elfogadandja azokat.

Most azonban Janival nem tudom hogy beszélünk, mert 6
sulyos betegségben fekszik. Tegnapelőtt Károly elment Sály-iba,
őt meglátogatandó. S megérkeztekor tudta csak meg, hogy
Jani e napokban, a legveszedelmesebb betegségbe esvén, bevi.
tette magát Váradra. - Károly tehát, feleségét rögtön vissza-
küldvén Szalontára, ő maga Váradra indult. De még ezideig
sem nem irt, sem nem üzent, s így nem tudhatjuk: él-e, hal-e,
szegény Jani? - Engem nagyon aggaszt e szegény jó testvér
helyzete, annyival inkább, mert ő legjobb egességében [ !] is rideg
életet él, s képzelhetni, hogy ha illyen embert a betegség lenyom,
millyen állapotban van.

Mihelyt állapotáról valami bizonyost tudok, azonnal érte-
sítní fogom bátyámékat.

Mi pedig, az idő szerint, ismét megszaporodtıınk. Folyó
hónap gíke éjszakáján született egy kis fiunk, kit is Lajosnak
keresztelteténk. Megszületett pedig anyjának minden különös
nagy baja nélkül. Keresztapja e vitéznek szegény Jani lett volna,
vagy legalább őt iratám be keresztapául, - a kereszt-vizre
pedig Máli tartotta. Jani azonban erről aligha tud valamit,
mert már akkor, midőn ez iránt tudósítám őt, - Váradra bevi-
tette magát. Hogy idegent nem hittam keresztapául, ennek több
okai vannak. Váltíg is subsummálnak érte némellyek. Sőt bízo-
nyos úri ember, subsıımtioj át egyenesen ki is jelenté előttem.

Igy van biz az. Születnek, betegeskednek, és halnak az
emberek.

Itt is kezd imítt-amott rakoncátlankodni a cholera.
Az öreg Nagy Sándor, még mult vasárnap volt egy hete, vígan
és egésségesen ment ki Míci lyányával Gyarakra, a hol mostaná-
ban lakott, még ebéd előtt is vígan voltak. Akkor nap este fele
pedig, mindketten ki valának terítve. _

Azóta illyes intelligens fajta ember nem halt meg. Ső15'1l3l3
Szalontán más forma is, alig hal 8~9. meg choleráben hetenkeflf-

Jámbor Kata előadása szerint, az ídén 6 köböl buzájfl 15
termett bátyáméknak. Hát ezzel mit csinálj unk?

Irj on bátyám minélelőbb. Vagy, a mi még okosabb lenne.
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§0 jöjjenek el septemberben. Inkább töltsenek Gömörben kevesebb
.-= 'dőt.
.-isten áldja bátyámékat, csókoljuk számtalanszor

Szerető öccse
Sándor

§5- U. i. Van annyi Szalontai dinnyém, hogy sokszor jóllakhatnánk
együtt belőle. De még csak IO-I2. nap mulva érik. -

738.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt Aug. I8-án 1855.

Édes Aranybácsi I
Ezen hideg időjárás, mely a gazdákat anyira hátráltatta:

az én múzsámat is oly terméketlenné tette, hogy tegnapi kedves
levelére verstelen választ kell küldenem. Rendes körülmények

5 között vártam volna a jó szerencsére nehány napig: de most
rögtön írok, kérvén Aranybácsit, legyen szíves nekem Gömöri
útja előtt írni.

En ugyanis September 15-e - 16-a felé Kőrösre szán-
dékoznám, de miután Aranybácsi útja elhaladt, félek hogy hiá-

1° ban teendem a látogatást; minek elkerülésére tettem fentebbi
kérelmemet.

A Gömöri út elnapolásának okát - t. i. Julcsa betegségit
- mindnyájan nagy sajnálattal olvastuk; édes anyámat pedig
épen igen érdekelte, s nagyon kérdezősködött, hogy mi baja

15 lehetett Julcsának tavasszal? Miről mi felvílágosítni nem tudtuk.
Mindnyájan minélelőbbi felgyógyúlást kívánunk neki. -

Igen csudálom, hogy Gyulai oly titokban tudta tartani
hőstettét; s különösen azt, hogy borzos ellenfele, ki pedig győ-
Zőtt, diadalát ki nem kürtölte. Hanem anyival többet szenved a

2° békéntűrő papiros l
Alpárunknak pedig egy jobban illő, s mégis sinonyıne,

nevet ajánlanék, mely még a mellett Mentovicstól is megkülön-
böztetné: ,,Tétetlen I” Mert tetétlen = tetőtlen = a kinek nincs
teteje. Akár pedig ezt: ,,Kanbűzös", miután tudjıık, hogy azon
persa király nyakgatta az Egyiptomi Apis bika papjait. Egyébb-
ıránt szó a mi szó, nem ártana ha Gyulai a buzogányt elhajitván,

25
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egyszer már tollat fogna kezébe; nekem még most sem írt, 5 én
csak várom verseim megjelenésit, mint Noé a hollót ; s minden
nap jobban látom mily gyönyörű céhbe avatom fel magamat

3” Na de se baj ! a legtöbb nagyköltő, s Petőfi is, csak így ,,levelén_
ként szedte a borostyánt I"

A[ !]ldja meg az Isten !
szerető tanítványa

Tisza Domokos

7390

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt Aug. 25-én 1855.

Édes Aranybácsi !
Épen húsz napja hogy az utólsó verset küldém, s mint

akkor, úgy most is családi ünnep van nálunk. Ma ugyanis Lajos
napja van, mi Aranybácsi előtt közönyös dolog; de én midőn

5 a nagy vendégkoszorúval ékesített lakoma után e sorokat írom,
nem csuda ha levelembe is toasztozni indúlok. Mindenesetre
e nap az utólsó családi ünnep melybe sokideig részt vehetek;
s azzal hosszas elválásom jut önkénytelenűl eszembe, melynek
kételyei költeményemen is meglátszanak.

10 No de azok csak ,,költöttek”, hála Istennek, miután ele-
gendő erőnek egészségnek, s virúló kínézésnek örvendek.

Áldja meg az isten !
szerető tanítványa

Tisza Domokos

15 Nyár végivell

A nyár tünik, a gólya nép
Érszélben már tanácsot

Rideg a kifosztott vidék
A hajnal és alkony kihűl.

2” Erdőn bokron hull a levél
- A letarolt határon át,

Próbára az éjszaki szél
Meg megfuttatja vad lovát

1 AJ. kritikáját e versről nem ismerjük.
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A lombnak fogy madárdala,
Vész a mezőn a délibáb

Végre megfagy tündér tava
S mint dér lepi el a határt.

És engem csendes bú fog el,
- Sírva hántom vándorbotom,

Nekem is ujra menni kell,
Édes hazám, jó otthonom!

Keresni forróbb ég alatt
Beteg testemnek gyógyfüvet,
- Foldozni, hol feslett, szakadt,
E földi rongyos életet.

De szép az élet! Velem jár
S letörli könyem a remény:

- A "lombon újra lesz madár,
- Oledbe hon! megtérek én!

74-0.

ERCSEY SÁNDOR-ARANYNAK

N. Szalonta, aug. 29. 1855.
Kedves bátyám !
Nagy a baj Izraelben. Miután azon cs. k. szolgabirói toll-

nok, ki eddig a házban lakott, - épen e pillanatban tett nyil-
vánitása szerint - holnapután a házból elmegyen, az valószi-
nüleg üresen marad. Azugyan magában nem a legnagyobb baj
volna hogy csak egy pár hónapig formán, mennyi t. i. az említett
tollnok házbéri idejéből hátra van, maradna üresen, - (: ámbár
ennyi időre is baj os egy házat lakatlan hagyni :) hanem attól tar-
tok, hogy abba, jövőre nézve sem fogunk lakót kapni. Mert a ki
valamire való ember van Szalontán, ollyan hivatalnok-féle, az
a szállásban most már válogat; - holmi szegény csizmadiaféle
ember pedig annyi házbért, mennyit ezért az ember megkivánna,
nem fizethet. Magától értetik: hogy a távozni készülő monsieur,
21 házbérnek hátra lévő részét, a szerződvény értelmében,
tartozik megfizetni.

A dolog íllyetén állásában, az én gyarló eszem kereke
megáll. Nem tudom mi tevő legyek, ha a háznak ollyan forma
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lakót, minők eddig valának, nem kapunk. Annyi igaz, hogy
ott, minden költséges reaparatiok dacára, nagyon sok a hiány és
fogyatkozás.

S épen ezért is, de több más leirhatatlan okoknál fogva is
(:be sok is:) nagyon jó lenne ha elrándıılnának bátyámék
Igen jól tudom én, hogy könnyebb ezt kimondani, mint meg..
tenni: még jobban tudom hogy 600. pfnt évi fizetésből néni
nagyon telik, hogy egy évben 2-3. nagyobb utazást tegyen az
ember. De ezen könnyen segithetnénk, mert én és Jani, a szekér.
bért a legszívesebben fizetjük. És e nyilatkozatot ne vegye
bátyám valamiképen sérehnül, mert itt, csekély vagyoni
ügyeik eligazitásán kivül, az volna a főcél, hogy egymást vala-
hára láthatnók. S miután sem én, - részint hivatali, részint és
főképen családi körülményeim miatt, sem Jani, hivatala miatt
ezt nem teheténk, - azon 50-60. pfntot, mennyibe nekünk is
kerülne a Kőrösre menetel, miért ne adhatnók ki szivesen, a
nélkül, hogy ezt bátyámék sérelem gyanánt vehetnék. Tehát
- dictuın, factum - ha csak lehet, jőjjenek el ha csak egy ne-
hány hétre is.

Mint talán közelebbi levelemben is irám, vagy Ioo. vfntja
lenne, most nálam bátyámnak. De már ezt ismét meg kell hiá-
nyositanom, mert a nagy adó ismét a nyakunkon. Csak a direct
adójok bátyáméknak ez idén 8. pfnt 19. kr. Ezenkívül a város
költség.

Különben Szalontán semmi különös ujság nincs. A cholera
szünő félben van, mert eddig sem volt nagy mértékben.

Addig is mig ölelhetnők bátyámékat, ezerszer csókoljuk
mindnyájokat mindnyájan.

Szerető öccse
Sándor

A ház reparatiojára tett költségek.
Négy szekér föld 8 vfnt
I. köböl mész 9 fnt
Egy rigli az utcaajtóra 50 kr.
Egy zár a kis szobára 3 f 50
Kamarára zár 30
200. kéve nád (:igen olcsón)
Korc vessző
Házkötés 30
Ehhez 8. napszám
Hat ágas a színhez
A szín felemelése
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741.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Geszt Sept 1-én 1855.
Édes Aranybácsi !
Félve indltom el ezen sorokat Kőrösre; de noha az ember

levelét nem szivesen veszti el, én szinte örülnék, ha ez Aranybá-
csiékat már nem találná otthonn. Örülnék pedig először azért,
mert tudom hogy a Gömöri út régi, és eddig mindig meghiusult
kedves terve ; másodszor pedig azért mert úgy inkább remélhe-
tem hogy idejében visszajönnek.

Kálmán Pesten járva megtudá hogy Gyulai, Tóth K.-nal
találkozott pisztolyoson; gr. Teleki Gyulától hallá, ki Keménnyel
együtt Gyulainak secondált. Gyulai megstráfoltatván, meg volt
az egész ; de beszélni nem akarnak róla, miután Richelieu óta az
ily találkozások tilosak.

Igen óhajtanám tudni, hogy a Mentovich tanár úr otthon
van-é? Én ugyanis a napokban írtam neki a Szász K. forditásai-
ból engem illető példányokért ; de sem könyvet sem választ nem
kaphatok ; s félek hogy szégyenben maradok a nálam előfizetet-
tek előtt. Pedig azon retour-vevényt is elküldtem neki, melyet ő
tavaly az ív és előfizetési pénzek vételekor aláírt.

Aldja meg az isten !
szerető tanítványa

Tisza Domokos

Lakománl

Óh kedves óra! melyben újra hallom
Cigányzenében népem szózatát.

Fülembe játszik az ismerős dallam
S egész valómon villámként fut át.

Nem füstös sátrak megvetett szülöttje.
Egy daiémon az, előttem a k.i áll,

A magyar szívnek gyöngyeit felföldve
Rezgő huroknak tündér hanginál.

S é gyöngy majd köny, hősért, honért kiöntve,
- Mit megfagylaltak hosszu századok,

1 AJ. kritikáját e versről nem ismerjük.
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E gyöngy majd bornak, dévaj kedvnek gyöngye,
Vagy szerelem gyöngyházán támadott.

115 ÉS mi most sírunk, most víg táncra lépünk:
-Csak a cigány arc nyugodt és hideg !

Egy isten ő, - ki nyugton osztja nékünk
S tetszésire, a bút és örömet.

_ És elring lelkem a dalok hullámán,
1” És bár üres előttem a pohár,

Megrészegűlök égi kéjek álmán
Cigányzenének édes hanginál.

742.

SZILÁGYI SÁNDOR-ARANYNAK
K. n. [Nagykőrös, 1855. szept. 6.]

Barátom János !
Nem mondhatod, hogy nem vagyok szorgalmas levéliró.

Hanem most csak azért írok, hogy tudj ujságot. Szabó Károly
megválasztatott görög nyelv tantanárának. A consistoríumban

5 én proponáltam. S engem küldött az egyháztanács Gyömrőre
meghívni őt. Megválasztatása fényes diadal volt bizonyos emberek
felett. El is fogadta.

Schalamony lemondott. A Hirlaphoz megy 1200 frt fize-
téssel. Helyébe Iokh Józsit (a debreceni professzort) választjuk

1° meg.
Tomori mátkasága felbomlott. A micsoda tudósitásaim

vannak, igen aljas módon viselte magát, melynek következtében
Pesten igen sok ház szakított vele.

Miskát tisztelem. Nejének s nődnek kézcsókomat. A gyer-
15 mekeket csókolom. Ölel

barátod
Sándor

Hozod-e Kazinczytól a
könyveket? Isten áldjon meg!

1” cselekedd meg!

[Címzés:]
Tompa Mihály úrnak Arany jános úr számára
Putnok.

Hanva.
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74-3.

ARANY--ERCSEY SÁNDORNAK

Hanva, sept. 10. 1855.

Kedves öcsém!
Leveled Hanván kapott - s igy már gondolhatod, hogy

szives ajánlatodat a szalontai ut iránt, bár köszönöm, el nem
fogadhatom. Augusztus 20-án szabadultunk Kőrösről, pár nap
alatt ide értünk, s azóta itt vagyıınk, s még valami egy hétig
maradunk is, azután pedig nincs idő Szalontára menni. - Bejár-
tuk a környéket, voltunk az Agteleki barlangban, meglátogattuk
a diósgyőri hámort, papirgyárt, egy más nagyszerű vasgyárt
ecet [era] szóval elég mód és alkalom volt a szórakozásra. A vidék
igen szép, regényes, de ez sem ment a disznó cholerától, bár
Hanván nincs. -

Ami pedig a házat illeti, az elég baj, de én itt mit segíthe-
tek? Vagy akad lakó, vagy sem. Ha akad, ugy te magad eligazít-
hatod, ha nem, ugy én bajosan szerzek bele. Tedd, édes öcsém,
nem azt, a mit kellene hanem amit lehet, s én meg fogom kö-
szönni. Ha másféle ember épen nem akad, akkor odaadj uk
valami szegény mesterembemek is, csakhogy tisztán tartsa,
őrizze és conserválja. De természetesen ezzel sietni nem kell,
mig az ember nem látja, hogy másféle lakót, a ki t. i. a kamatot
fizetné, csakugyan nem kaphatni. Ennyi útasitást adhatok, mi
ugyan nem egyéb, mint a mire magad is rájöttél.

Majd Kőrösről többet írok, mert itt olly szórakozott va-
gyok, hogy alig rendezhetem gondolataimat, s 3-4 hét óta
egy betűt sem firkantván, kezem már elszokott az írástól, a mint
e caligraphiaból is láthatod. Juli, a gyermekek, itt vannak, egész-
ségesek, semmi bajok sem volt az egész úton, csókolnak benne-
teket; valamint én is. Janit különösen csókold nevemben.
Tompáék szivessége irántunk minden képzeletet felűlhalad - ők
is egészségesek. Öllellek

szerető sógorod
Arany János
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744.

T1szA LAJOSNÉ TELEK1 JULIANNA-_
ARANYNAK

Geszt Sept 10" 1855

Tisztelt Tanár Úr l
Arra a szellemi atyai érzésre hivatkozom, melynek befo.

lyása oly jótékony volt mindeg kedves Domokosomra, most
azért, hogy mi előtt honnát ujjra oly huzamos időre el haggya,
őtet az előtte leg nagyobb őrömmel meg lephetvén magamnak
általa az egyetlen vigaszt meg szerezhessem. Mélyen fáj keblének,
hogy tisztelt Tanár Urat, kit minden emberek közt hihetően
leg jobban szeret oly rég nem láthatta, s megvagyok győződve,
rosszúl fog kedélyére - ha nem ezáltal egészségére is hatni, lia
e béli forró kívánata telyesedése nélkül kell távoznia. Fel tett
szándéka volt ki térést tenni ezért az útból - mert Őnt kedves
családja kőrében csendesen élvezhetni, mely legnagyobb öröme
lett volna - de - át látja hogy családja tagjait sértené e kevesi-
tése által az egyűtt lét napjainak; át látja hogy az ő állapotába
ily meg hült őszi időbe mellék utakat tennie nem szabad s;
miután már meg kérdezni Őnt hon lesz é? el küldé levelét, vérző
szívvel le mondott l

De én ösmérvén Önnek erántai atyai szívességét, bátran
folyamodom a kéréssel - pótoly1.ık ki annak kinek olly sok szen-
vedés s kevés öröm jútott szép ifjuságára! mit ki lehet pótolni,
s jöjjen be Ön pár napra Pestre mig mi ott leszűnk - ha lehet
egész időre _ ha nem ~ ha csak pár órára is ! Engem, a vérző
szivű anyát örökre el kőtelezi Őn. - Mi e hónap 22-23-24-1'
napjait szándékozunk Pesten tölteni, s szállásunk most van,
Szél utsza, ujj Ulman ház második emelet.

Sokkal inkább tisztelem Önt mint embert, mintsem csak
fel is tenném hogy félre ért, midőn én azt mondom: nem szabad
nékem Önt kőltségbe verni, annál fogva utí költségét, mulatása
alatti ellátását, bár férjen el szállásunkon - mit azért nem tu:
dok, nem tudom hányon menyünk fel, - bár a leg kőzelebbı
vendéglőbe legyen, szálva, magaménak tekintem.

Ha lehetséges halgassa meg Ön egy szerentsétlen anya
kérését, ki kedves családjával egyűtt tisztelvén maradok

Tisztelt Tanár Urnak ,_
alázatos szolgáloja

Tisza Teleki Julianna.
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745.

ARANY-PALÓCZYÁBRAHÁMNAK
[I-Ianva, 1855. szeptember 17.]

[Tompa Mihály Palóczy Ábrahámnak irt levelében :]
Ha a fentebb kérteket megteheted, édes Ábıisom, igen jó

lesz, mert tervünk is sikerül és téged is még egyszer ölelhetlek ;
ha nem, - akkor is isten veled, mert én szerdán felszedem a sá-
torfát és elpakolok e vidékről. Fogadd legszívesebb üdvözletét

5 s baráti jobbját
Aranynak

746.

ARANY-SZEMEREMJKLÓSNAK
[Hanva, 1855. szeptember 17.]

[Tompa Mihály Szemere Miklósnak irt levele végén :]
Én pedig, édes Miklósom szerdán indulok haza felé, vivén

magammal kedves emlékeket a felföldről s különösen tőled is,
kit szeretni soha meg nem szün forrón ölelő barátod

Arany János

747.

FÁYANDRÁS-ARANYNAK

|[Pest, 1855. szeptember 20 előtt]

Tekintetes Úr!
Miután régibb iróinknak és művészeinknek emlékirásait

nagyobbára már bírom, kedves ajándokul fogna szolgálni öreg
napjaimra nekem: bírhatnom újabbkoıi azon kitűnőbb íróink

5 és művészeínk eredeti kézvonásait is, kik az általunk, régiebbek
által csak megkezdett pályákon, olly szerencsével haladtak elő.

Ezek sorából bátor vagyok a tek urat is alásan megkérni
azon barátságos szivességre, hogy az idezárt lapra irandó egy pár
sorocskával engemet megörvendeztetni, s a lapot majdan, akár
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Mihály könyváros úrhoz, pecsét alatt beküldem méltóztassék
Ki is bocsánatot kérve az alkalmatlankodásért, megkülön..

böztetett tisztelettel maradtam
Pesten, Sept. hóban, 1855.

a Tekintetes Úı-nak
alázatos szolgája

Fáy András
mk.

740.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK

[Nagykőrös] Vasárnap, sept. 23. cl. e. 11% órakor. [1855]

Édes Miskám !
Itthon vagyok. S kinek szentelhetném e perczet, melyben a

közel mult, s a megszokott otthoniasság képei egymást keresztül-
kasul szeldesik, méltóbban, mint neked, nektek, szeretteim.
Az utazás minden baj nélkül, a legszebb időben történt. Egy pár
álmatlan éjtszaka a hajón és Szolnokban, 7 órai várakozás
Czegléden, ennyi az egész. Mindnégyen fris egészségben érkez-
tünk, leszámítva hogy nekem Vágó collegánál, pénteken délelőtt,
hasmenés miatt scrupulusaim voltak, melyek hál'istennek,
még az nap elenyésztek. A vadnai savanyú víz és szőlő lehe-
tett [az oka.] Remélem Péter azóta otthon van, és Kesziig
tett vándorlásáról nem panaszkodik sokat. Miskolczon Vágó
collegánál háltunk, s maradtunk másnap 11-ig, nem miattam,
de mert Rudit nem találtam, s azok a miskolcziak nem bocsátot-
tak Szalontára,V. Józsihoz haj tattunk be, s ott a lovak több mint
3 órát píhentek ; mégis, mire a nap lenyugodott, legszebb hajtás-
sal Kesziben voltunk, mert az ut Csáthnak igen jó. Ott Rudi a
jegyzőt ismervén, Pétert oda szállásoltuk, kinek záros udvará-
ban és széna kazlai mellett nyııgodt szívvel hagytuk lovaídat.
Pénteken esti 11 órakor szálltunk hajóra, ott lefeküdtünk:
a hajó reggeli 4-kor indult, s este a nappal nyugodott le Szolnok-
ban. Ott a traint 2-ig éjfél után vártuk; 4-kor már Czegléden
voltunk, s itt szundikáltunk I0-ig; most, 11 után, itthon Va-
gyunk. - Ostoba krónika - de mit tehetek róla? én ugy é1'Z6fl1»
hogy rólad a részletek, ily csekélységbe menő részletek engem
nagyon érdekelnének.
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Hogyan vagytok? nıit csináltok? hogy találtad kedvesidet?
ifj minél hamarabb. Csókolunk benneteket édesim, s a jó Pap-
szásznak is add át szíves üdvözletünket - valamint az urakok-

sv nak. Ha nyugodtabb leszek, többet, most isten veletek! ! !

barátod
Arany János

Emminek Juli szinte akart irni, (mind-két Juli) de az ő
hosszadalmas levélírásukat későbbre hagyom, mert ők pakolnak

ıı kifelé, az én levelem pedig, kell, hogy mielőbb ott legyen.

749.

GONDOL DÁNIEL-ARANYNAK

Baracska sept. 24. 855.
Kedves barátom Jani !
Fiam Tuba Lajos a mérnöki pályára szánván magát, Bu-

dán az ugynevezett Józsefreáltanodába óhajtanám felvétetni
a jövő évre. Nem tudom sikerül-e. _,

5 Kérlek adjatok neki bizonyítványt. O legközelebb vizs-
gálatot nem tett, betegeskedése miatt, :jóllehet -tanulmányait
utcung[ !] végezhette. Bizonyítványából azonban, ha vele czélt
akarunk érni, ezek nem maradhatnak ki, mit is, ha iskolai tör-
vényeitekkel nem ellenkezik, kérlek igen szépen, tegyetek meg.

1" Mult évben fiunk magaviseletéről értesítő soraid arról
győztek meg bennünket, hogy te édes Janim gyermekünk iránt,
részvevő figyelemmel voltál. Az illendőség és becsület és minden
azt hozná magával, hogy ezt nem levélben kellene megköszönni,
mit én ezúttal teszek, hanem másképen. Erősen feltett czélom,

15 téged édes Janim, az enyimekkel együtt színről színre megláto-
_gatni, mert nőm is, a ki tisztelőid sorában az elsők között áll,
igen ohajtaná már látni Toldy éneklőjét, patriarchalis család-
jával együtt, kiről és kikről én ő előtte gyakran szoktam a mult
ıdőkbül merített beszélgetésben emlékezni.

Soromat a mi illeti, megvagyok, hátat fordítva a tudo-
mányoknak, mint afféle parasztosodásnak indúlt egyéniség.
Könyveim szétszórva és kuszálva, tintatartóm kiapadva és
száradva. Mindemellett másban, mióta egymást nem láttuk,
tettem haladást, nevezetessen olyan módba jutottam, hogy még

20
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25 az álladalomnak is adhatok kölcsön pénzt. Ez ugy-e hogy nagy
dolog. Ezt ezek előtt csak b. Sína, Eskeles és Rothschild mo
tudja isten miféle nagy marhák tehették. Hanem az álladaloıã
bennem egy kicsit rosszhitelezőre akadt, a ki csak akkor fizet
ha exequálják. Ha valamikor valami uj codex születnék, má;

11° abban formulázni lehetne a hitelezők executióját is, mez-1; az
eddigi codexek szerint csak az adósokat lehetett exeqnahfi

Kedves családoddal együtt csókolunk '

őszinte barátod
Gondol Daniel

[Címzés :]

Tekintetes Arany ]ánOs tanár
urhoz barátilag N. Kőrösön

750.

TOMPA M1HÁLY_ARANYNAK
[1855.] Hanva, Szentmihálynap estéjén, az azhogy

hogy holnap lesz Mihály napja. [szept.. 28.]

Édes Jánoskám !
Nagyon vártuk leveledet s midőn megjött igen örűltünk,

látván, hogy fris egésségben hazajutottatok; így legalább. tán
máskor is kiveszitek valahogy magatokat! Mióta elmentetek

5 üresek vagyunk egészen, kivül, belől; házunk és szívünk; s ne-
kem ugy tetszik: hogy ha most itt volnátok, ollyan nyájas,
kedélyes fiú tudnék lenni, soha sem haragunnám, s annyit -tud-
nék beszélni hogy még! Igazán barátom! különös összeszokó
állat az ember! Még Géza is erősen keres benneteket, Julcsát,

1° Aranybácsit, sőt Laczit kottára teszi egészen, kiábalván [!] a
tornáczban, illyen formán: A-1-la -ci!
[Lekottázva ld. a VI. mel1ékletünkön.] _

Péter, (a kocsis, nem a másik) nem mondott semmit m1k0I
haza ért, a honnan azt okoskodom ki: hogy igen jól volt dolga.
A másik Péter tennap igen megharagudott, (nem én rám, én rám

1-ˇ' nem haragudott meg); négy ökör ugyan is a mi udvarunkbflfl
a nyers lóherétől felfuvalkodott s kettő belőle megis döglött;
ezért megtámadta a Lágy Időt (ad nornıam: Vas Gereben) 111
azt mondta: hogy neki ne beszéljen, mert neki nem parancsol;
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ekkor Péter ur tele köpte a szemét ; amaz pedig azt mondta hogy
letaszitja a sánta angyalát a parton; ekkor Péter fellökte s a
gyomrára térdelt. - Ma pedig rám haragudott meg; ez ugy
történt, hogy én a jó arany időn a kertben olvasgattam, ő pedig
nagy mosolyogva, egy hosszu csibukkal (annak a szárát is tőlem
kérte el ad usum) bejött a kertbe s szörnyen dicsekedett hogy ő
millyen jó dohányt szi ; s nagyobb bizonyság okáért, mellém
ülvén, rám bocsátgatta a füstöt; én arra azt mon[d]tam, fel-
kelvén mellőle, hogy én ebben semmi különös örömet nem talá-
lok, sőt ohajtanám hogy kiméljen meg tőle! ő megharagudott
s elment mondván: nem akartalak megsérteni! pedig akart, mert
tudja hogy roszúl esik nem-jbipás embernek az illyen tréfa,
még is boszantott. Igen igen Jánoskám! a volt az utolsó pipa-
dohány, mellyet Kazán a zacskóából töltöttem, azóta füst nem
volt a szájamban. - De szentséges isten! minek beszélek én
ennyit illy semmisegékről? [így I] hát azért mert azt mondtad,
hogy te abban gyönyörködnél; gyönyörködjél tehát! Emi
Gézával elementek Runyába gyalog a szép időn, magam vagyok
itthon egyedül, meg a káplán a ki igen tísztel benneteket!
Hogy' nem vagytok itt ember! beh nagyot innánk az egéssé-

emre!
g N0 csakhogy az isten haza vezérelt benneteket! a felesé-
gem mindig azon tépelődött hogy vasárnap 1/2 12-re érvén haza,
mit ettetek? s ezt nem tréfából irom; még vasárnap délben
(ekkor még csak gyanitottuk hogy tán már otthon vagytok)
igen kinálgatott holmivel. Igazán! nagyon szeret ez az asszony
titeket; én is szeretlek, csak hogy én goromba vagyok, elrontom
a mit csinálok! de azért lelkeim nem ugy van az, az én szivem-
ben! csak rosz szokás ez a harag! Már most János ur! a) kiadja-e
*Szilágyi Sándor a verset a mi nála van a Naptárban, mert kia-
dom én ! b) megkeıiti-e a füzetet vagy te iratod le? c) Mentovics,
vagy Tomori küldi-e a peldányokat?? ! Felelj s légy boldog a te
kedveseiddel együtt, ohajtjuk szivünkből szerető barátaítok
mindnyájan

Mihály, Emi, Géza sat.

u.'i. ked[v]es komám asszony! a tarhonya igen jó; azóta csak
Ilegyszer haragudtam ; ugye nem sok?

[Címzés Z]
Arany Jánosnak
Pest Nagy-Kőrösön
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751.

ARAzNv-.-TOMPA MIHÁLYNAK

[Nagykőrös,] Mihály napján 1855. [szeptember 29,]

Édes Miskám !
Jutott eszembe, hogy megszöktél névnapod elől: de ınëg.

sem menekszel gratulatiómtul; mert mire levelem a hanvai
kétág1ı posta utján oda kerül, már bizonyosan rég hazaéhezel,

5 [!] Tehát m_a van Mihály napja, és pedig Szent Mihály napja;
mı rád annyival ıs ınkább ilhk, mert Mıhál ıs vagy (a mícsodáa)
meg szent (?) is. Tehát ,,izéljünk no !" az az mi itt, ti pedig org,
kölcsönösen. Isten tartson meg, édes barátom, nem annyira
magadért (mert köztünk mondva nem igen érdemled) mint az

111 az én kedves komám asszonyért (eszem azt a jó lelkét), ki halálra
búsıılná magát éretted, és Gézubabáért, ki még sok czoczót
szeretne kapni. Öleljétek koszorúba egymást, ti hárman; s ne
feledjétek, hogy a hol ti hárman egybegyűltök - mi is ott
vagyunk köztetek.

15 Mennyivel több köt most bennünket hozzátok, mint aze-
lőtt! Egyik emlék a másik után éled föl lelkünkben: egy szó,
tréfa, kaland, egy kifejezés a Géza lexiconából stb. stb. mind
megannyi kedves emlék; majd egyik, majd másik nyomúl az
előtérbe, mint buborék a vízen: - az ember egy buborékot

20 kevés ideig lát - de mindig új meg új születik az eltűnt helyett.
Így vagyunk mi az emlékezettel; talán nem érezzük a jelent
egész gazdagságában: de most, midőn már multtá lőn, hosszu időre
el fog az bennünket táplálni.

Hogy megérkeztünk s szerencsésen érkeztünk haza, azt
25 már előbbi (képzelem minő zavaros) levelemből tudni fogod.

Én másnap Pestre rándultam, egy régóta asztalomon veszteglő
levél következtében. A geszti kis poéta ment Áfrikába, s el akart
tőlem bucsuzni, de honn nem találhatott. A levél a grófnétól
volt: mennyre földre kért, hogy fiát látogassam meg, Pesten

50 lesz 22. 23. 24 sept. En 24-én mehettem egy pár órára, de az iS
jól esett mind nekik, mind - nekem.

Tehát, úgy szólva, csak 26-dika óta vagyok itthon. A cen-
surák véknyan folynak, azért nem volt mit sietni. Ha még
egyszer Hanvára megyek, majd fogom tudni, mikép unaSS2`1}111

55 meg magamat tökéletesebben. Varga collégát (n)agyon köszön-
töttem nevedben ; de a - többi tiszteletet, mit az útra felszed-
tem, azon módon elhullatám: egy sem jut eszembe, az Erdéllflén
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kivűl. Mentovics mostanig sem kapott Tomorytól példányokat.
Leveledet Pesten Fıiebeiszhoz juttattam a praedikatióval
együtt; valamint a Palóczí Abris érczkarikáját is beküldöttem
Kubinyihoz, mellékelvén annak histoıic0-t0pographic0-geogra-
phico-biographiáját. Köszöntöm Ábrist, de szivemböl - Szilá-
gyi Sándor megvan s nagyon becsűli az eszedet, hogy Heine
romanceróját megtartottad, csak azt sajnálja, hogy belé nem
irhatta: ,,T. M. nak Sz. S." - Abba is teljesen belényugodott
hogy Kazinczynál lévő könyveit Toldi utján meg fogja kapni
_ borju nyúzó pénteken, úgy hiszem.

Ne feledd a levél papírokat Masznikon (?) elkészíttetni, -
maradván szerető barátod

AJános

U.i. Sokkal élénkebb a visszaemlékezés, mint sem azon
jó hölgyeket és urakat, kikhez Gömörben szerencsénk volt, üd-
vözleni elmulaszthatnók. S itt első helyen áll a ti jó Recskynétek,
- Hanvay Károly úr, családjával, Darvas Pál ur 8: c. Péter urat
expresse köszöntsd nevemben. Szóval, minden jókat. -

Azok között pedig, édes jó Miskám, ne feledd el megsugni
az én kedves komám asszonynak, hogy mióta hazajöttünk,
minden tárgy csak annyiban érdekes, vagy érdektelen előttünk,
a mennyiben rátok emlékeztet, vagy nem. Soká lesz az, mikor
mi ez emlékekből kibontakozunk - s még nincs két napja, hogy
Aranyné, midőn asztalfeletti komolysága okát kérdeztem, -
sírni kezdett, mint gyermek; kőrösi napjait összehasonlítván
azokkal, melyeket nem Kőrösön töltött. S ilyenkor hallgatunk,
és gondolunk isten tudja, mit.

Vegyétek legforróbb ölelésünket és baráti csókjainkat a
végtelenségig.

barátod
A Julcsa bízonyitványát légy szíves elküldeni.

a tulnanirt.

752.

11szALAJOSNÉTELEKIJULIANNA-
ARANYNAK

Pest Oct .` 4. 1855
Édes Arany Ur!

I Megy a vas-ut fél ora mulva nekem is menni kell. - Fiunk
egeszségbe ment el vasárnap - az az nem rosszabbúl. - Önnek
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ezer hálával az utí költség. Julcsának tovabbi szorgalom ser-
5 kentésül e csekély emlék Bécsből

Isten oltalmába ajánlya mindnyájunkat

alázatos szolgaloja
Tisza Teleki Julianna

[Címzés:]
Arany János Tanár Urnak

Nagykőrõsõn

753.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK
[Hanva, 1855. október 4.]

Édes Jánoskám!
Igazságod van benne, csakugyan elszöktünk Szent Mihály

nap elől; az az csak félig, az anyjok meg Géza elmentek Runyá-
ba, én a rektorhoz a káplánnal pedig a manó sem keresett; Géza

5 csak nem egesz Runyáig gyalog ment a réten, szüntelen ezt
kiáltozván, nyihaha, nyihahal Ha ugy lehetett volna, mint
nem! beh jó lett volna hozzátok menni s este izélni együtt él
(:Jaj, szegény fej emnek! minek beszélek én ki nyólczkor már
ásítok, 9-kor - bolond voltam hogy a nyolczat is nem számmal

10 írtam - pedig pláne hortyogokz) Elég az hozzá Jánoskám,
hogy mi accurat ugy vagyunk, mint ti, hijunk van mióta elmen-
tetek, s bizony még eddig mindennap emlegettünk egyről más-
ról benneteket! s ha így van a dolog: mi áll ellent nekünk
jõvsndõts is látni sgymást? hátha még vssut ısszı És meglássa-

15 tok én is sokkal jobb ember leszek már, nem fogok haragudni
sohsem! a szalontai disznót nem emlegetem; Kóczánéknál mind
a két kalapot neked engedem; megösmerem hogy leoninusaid
jobbak az enyeimnél; nem kinállak borral, nem várom, hogy
dohányomat dicsérd, (:bizony bajosan is lesz benne módod:)

11° jstb stb stb Szóval édes jó barátim! Mikor jöttök már igazát!
Hanvára .P mert szivesen látunk megint akar mikor; csak ti engfëj
met az én veszekedő verekedő tempóban hagyjatok meg. J0
lesz a dolog. Advocem veszekedés. Hát biz ugy történt az bará-
tom I hogy a megírt Lágyidősködés után másnap Péter ur 11168'

25 látja, hogy a juhász szamara a kert alatti lóherésben legel; 11198'
látja egyszersmind lágy időt is és így szól neki: „nem látoá kutya'
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hogy a Zókerében a szamár P” „Nem vagyok én szamár-gbásztof'
azután mit mondott egyik is másik is nem tudni; elég az hozzá,
hogy fél percz mulva megint a Lágy idö hasán taposott Péter
111-; de már ekkor Lágy idő sem volt rest, hanem keményen neki
,esett a Péter ur balszemének, kivenni akarván a nap emlékére,
mi nem sikerült ugyan egészen; ebből iszonyú história kereke-
dett ; másnap a Lágy idő és Idöné felpakoltak egy szekérre min-
denestül, hogy mennek; de ismét csak lepakoltak ; addig Mik-
lóskámozván és julíkámozván Péter ur, mig meg nem engesztelte
őket. Ha még egy 3-ik scena adja elö magát; extra megírom.

De a bolondság közt leveledbe is bepillantok. Igazan! kis
poetád csakugyan olly messze megyen! tudj'az isten, nem tud-
nék elmenni vagy kedvesemet nem birnám elbocsátni olly
messze! a Délibábban látom kedves csinos versét; az utolsó
versszak roszul van nyomva. Sohsem láttam ezt a fiút, de utá-
nad s most utja miatt nagyon érdekelve érzem magamat iránta.
Adjon Isten neki szerencsés utat!

Szilágyi Sándornak rosz memoıiája van; mikor martius-
ban nálad lévén, mondám neki: hogy elfeledtem könyveit haza
hozni, szinte megtámadt, mondván, hisz régen neked adtam
Heinét, mondtam már! és most megdicsér hogy elvettem, fur-
csa!

Mindenkinek átadom tiszteletedet üdvözletedet, kivévén
Pétert, tudom megengeded nekem azt az örömet látni az ő ábrá-
zatait, mikor mondom neki: hogy róla nem emlekezel egy szóval
sem, jó lesz ugy-e? Szegény Damjanics[ !] igen elsoványodott
a szénavágótól kapott sebben; a mint mondák: hogy felgyó-
gyúl, én csak három betűt bocsátottam ki a számon hebehur-
gyaságból, e[n]nyit t.i. kár! de ha Péter megtudja ellenségem
lesz holta napj aig. Ez iszonyu nagy sovány lóról eszembe jut a
pegazus, melly nálam éppen ollyan-forma állapotban van mint
Damjanics ; mig itt vóltatok igen jó volt; irtam a pesti szerkesz-
-tőknek hogy tőletek nem írhatok ; most elmentetek fájdalom ! s
én sem nem irok, sem magamat kimenteni nem tudom.

Tehát Tomori nem küld példányokat? jó! engem az a 3
pengő foıint nem tesz koldussá; de aztán praenumeraltasson
velem Mihály föangyal, ki pedig más különben dnıszám is!

Papirj aidat már megrendeltem, légy nyugodt elkészűlnek
.S megkapod bizonyosan.

_ Küldöm a Julcsa bízonyitványát is, kinek (Julcsának nem
21 bızonyitványnak) Tompa néni most nem válaszol mert sok
dolga van; hanem mindazokat, mellyeket Julcsa irt nagy gyö-
flýörűséggel s örömmel olvasta, s fog rá válaszolni is.
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Most pedig szeretett kedves barátaim isten áldjon meg
titeket is minket is; tartsa meg köztünk a tiszta és forró sze;-Q.
tetet és barátságot örökké ; s vezessen mentül elébb ismét összg
bennünket! Barátom hire sincs a kolerának, isteni szép meleg
napok járnak; ma is szidtam az időt, mért nem volt így mikor
itt voltatok? vagy mért nem vagytok most itt !? Mindnyájan
szivünkből lekünkből ölelünk csókolunk benneteket. Emi mond.
ta már vagy 3-szor, hogy irjarn bele hogy ölel benneteket, de
én nem teszem !

Hanva oct 4. 1855
igaz barátotok

mind mind

U.i. Laczi ! tudod-e már hogy van a csombók? nem nehéz
az, igy van ni ! ugy-e könnyü??

754.

ERCSEY sÁNDoR_ARANvNAK

Szalonta, October I4. 1855.
Kedves bátyám !
Miután látom vagyis tapasztalom azt, hogy bátyám, köze-

lebbi alkalommal küldött levelében tett igérete dacára, mély hall-
gatásban van, megszólalok én, elmondván a következőket.

Jani ezelőtt két nappal nálunk volt. A szokott módon
sebes kutya-futtában. De mégis vettünk magunknak annyi időt,
hogy együtt lévő vagyis volt _ adóssági viszonyaikat tisztába
hozzuk. És azt tisztába is hoztuk olly módon, miszerint Jani, a
bátyám által tartozott és a kamatokkal együtt összesen 288.
pfntra rugott adósság legnagyobb részének letisztázásául, az I.
2. 3. számok alatt idezárt és bátyámat active illető 263 pengő-
forintra rugó összeget, kész elfogadni. Ezen okból azon kötelez-
vényt is, mely szerint bátyám neki tartozott volt, ezennel visz-
szaküldi. Adósa maradván még bátyám Janinak 25 pfntjával-

Az 1.2.3. sz.a. kötelezvényeket tehát azért küldöm, hogy
azokra bátyám írj on illyen formán:

A fentebbi kötelezvény szerint engem illetett Ioo pengőff*
rintot, sógorom Ercsey Jánosra, „bizonyos adósságom letiszta-
zása fejében," tulajdoni joggal, ezennel átruházom. _

S az illy móddal átruházott kötelezvényeket aztán küldle
vissza bátyám hozzám.



A Janira átruházandó 263. pfnt pedig következőkből áll.

I. A nálam most 3 éve hagyott 100 fnt,
2. A Bondár István-féle - - - -- 100 fnt

zs 3. Ezeknek kamatja. - - - - - 23 fnt
4 . Az idei széna ára --- --- 20 f
5. Az idei házbérből fenmaradt 20 p

Összes 263 .Í fnt

Miből láthatja bátyám, hogy hüségemre bizott nehány forintj á-
nak nem valék épen gonosz sáfárj a.

A házban azon úri egyéniség, ki eddig benne lakott, to-
vábbra is megmaradt, bizonytalan ideig. S igy a minapi jere-
miádok most az egyszer és legalább egy időre, fölöslegesek valá-
nak. - Egyébiránt biz ennél a monsieurnál kaphattunk volna
a világon jobb fizető lakót is; de miután valami positivummal
bele nem köthetek, s miután a lakókban úgy sem nagyon válo-
gathatunk, kénytelen vagyok őt tűrni.

Ad vocem kapanyél. Én is házat vettem. Megvettem neve-
zetesen a Nagy Sándor pap lakja mögött lévő házát hóbortos
Tolna Ferencnek 4000 vfntért. Szilárdság és jóság tekintetében
e sem jobb mint a bátyáméké, legfeljebb azon nehány ezer
cserép ér valamit mi fedelén van. Ugyhogy én abba, addig
mig ottan valami új építkezést nem tészek, nem költözhetem.
Ezért, ha isten úgy akarja mint én, jövő nyáron szándékoznám
oda 3 szobát épittetni, a többi része pedig jobb időre megma-
radna. Örömest halogattam volna én a házvételt, mert nehány
forintomat nem akarám házba és építkezésbe fektetni. - De
szükség törvényt ront. Becsületes lakot Szalontán kapni semmi
áron sem lehet. Holmi rongyos quartélyért kénytelen az ember
a 3 -400. vfntot fizetni. S denique is jobb az embernek a magáé.

A fáskert meg van. A körtvély fák nagy része, melyek va-
lószínüleg galagonyába voltak beoltva, s mellyek ennél fogva
nem is termettek volt, e nyáron kiszáradtak. Úgyhogy, azok
helyett ez őszön vagy jövő tavaszon újakat kell ültetnem, s
alkalmasint- csak almafával fogom helyöket pótolni, mert úgy
tapasztaltuk, hogy a körtvély fák nem igen szeretik e helyet.
Gyümölcs ez idén kevés volt; s a mi volt is még a fáján össze-
roskadt. Hanem borom lett a fáskertben 5. cseber, mellynek
azonban felerésze, egy - mástól kapott -- rosz hordóban sze-
rencsésen megbüdösödött.

Hát a búzával mit csináljunk? Jelenleg az illyes buzának
ára itten, I4-I5 vfnt. Talán várjunk még egy keveset? -
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Az adójok bátyáméknak 8. pfnt I9 kr. A városköltség en..
nek 2/3-da. Ezeket mégeddig nem fizettem ki. Majd kifizetem
vagy a búza árából vagy más valamiből.

A mi, végre, - a pénz, ház, és ismét a ház, a fáskert, 3,
búza és az adó után - minket illet: mi éldegélünk napról-napra
szegény ember módjára. Legtöbbnyire itthon Én is 1-it..
kán szoktam valahova menni, Lina pedig még ritkábban; mert
ő, a legforróbb anyai szeretettel ápolt két kis gyermekétől, ha
akarna sem igen tudna menni. De nem is vágyik sehova. _.
Mulatságra egyébiránt nem is igen jut pénzünk; kiadásunk
nagyon sok, miután mi is csaknem mindent kész pénzen ve-
szünk, bevételünk pedig mostanában igen kevés. S most már,
mindamellett hogy Lina maga főz és szoptat, 3. nagy cselédet
vagyıınk kénytelenek tartani.

A kis gyermekek megvannak; szerezvén sok bosszuságot
és sok örömet. Vilma már mindent beszél. De Lajosból aligha
lesz praedikaciós halott: Nagyon gyenge legény.

Csókoljuk bátyámékat mindnyájan. Emlékezzenek meg
reánk annyiszor, a hányszor mi ezt tesszük

szerető öccse
If. Ercsey Sándor

755.

ARANY-ERcsEY sÁNDo RNAK
Nagy-Kőrös, október 19|:-21.] 1855.

Kedves Sándorkám !
Hanváról irt levelem óta mindketten mély hallgatásban

veszteglünk; ideje hogy valahára tudjunk, mi rólatok s ti ró-
lunk. Sept. 23-a óta vagyunk itthon, egészségben mindnyájan.
De hallj az útról is valamit. Aug. 20-án indultunk Kőrösről,
vaspályán Szolnokig, gőzhajón Tisza-Kesziig. Velünk jött, azaz
ment - a hajón Ercsey Kálmán Csegéig, honnan Debreczennek
tartott. Kesziben, a kiszálló helyen, már ott várt Tompa, jövén
értünk, 9 mértföldnyiről, 2 kocsival - s miután Miskolczon egy
napot hevertünk, s a diósgyőri várromot, a papirmalmot, vaS-
hámort, különösen az utóbbinak felséges hegyvidékét, s maga'
san a hegyek közt fekvő regényes tavát meglátogattuk, har-
madnapon Hanvára értünk. A szives fogadtatás, melyben része-
sültünk, s mely hetek multával sem hagyott alább előzéke11Y
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jóságában, még egyszer oly becsessé tette előttünk e kedves
háznépet, melylyel, ugy szólván, összeforrtunk, ugyhogy a meg-
válás mind két részről igen nehéz lőn. Kisebb kirándulást tet-
tünk az aggteleki barlangba, melynek leírásával, minthogy
olvasás után ismered, nem fárasztalak, s Tompáéknak néhány
jószívű uri barátjaihoz. Egy gőzerő által hajtott nagyhírű vas-
gyárt is; a borsodi u.n. Bükk hegységben, meglátogattunk, de
daczára, hogy egész uton áztunk, a gyárt, működni nem lát-
hattuk, mert épen nem dolgozott. De a nyugvó gépek is nagy-
szerű benyomást tettek ránk. - Több illy kisebb kirándulásun-
kat - s általában együtt létünk örömét - lehangolta némileg a
cholera, mely bár Hanván nem volt, de a szomszéd helyeken s
a legközelebbi faluban is, hol Tompáné szülei és testvérei lak-
nak, - nagy mértékben dühöngött. Ezért nem láthattuk Mu-
rányt, s általában Gömör felvidékét, mely vadregényességben
a Kárpátokkal vetekszik. Mindazáltal neki vágtunk, s a családot
otthon hagyván, ketten Miskával fölmentünk Zemplénybe,
Szemere Miklóshoz, kinek Ő e látogatást régóta ígéri, Lasztóczra.
Első nap (Miskolczon) S. Szent Péteren, másnap Sáros-Nagy-
Patakon voltunk s itt meg is kántizált bennünket-a tanuló nemes
ifjuság. Lasztóczról megnéztünk egy Abauj szélén fekvő, regé-
nyes várromot (Szaláncz) melynek egy kerek tornya, fenn a
hegy kupján ma is épen áll, s belseje a tulajdonos gr. Forgács
által, régi izlésben fel van butorozva. Szemere igen jó ember,
hogy mint poétának van nehány excellens verse, azt te tudod,
különösen a ,,Kedvteléseim“ az enyedi albumban. Férfi szo-
bái telvék mindenféle ritkaság és curiosummal: sisak, pánczél,
régi fegyverek természeti ritkaságok, mammut fogak és cson-
tok, szaryorru [így !] szarvak, kulcsos, feltekerő puskák, zerge
szarvak stb. stb. egy kis muzeummá alakítják azokat. Kastély-
szerű lakás, angol kert etcet. Visszajövet, I.) utba ejtettük Bá-
nyácskát, azaz Széphalmot, a Kazinczi Széphalmát, hol, uj onnan
elavult, soha teljesen ki nem épült, s már rozzant - félig füstös
szalmával félig mohos zsindelylyel födött, különben uri szabású
házában épen zsidó zsinagógát találtunk, de azért bementünk;
három szobája volt csak kész, egy akkora ebédlő, mint Balog
Péteré, abból nyilt a K. dolgozója, s aztán könyvtára, kicsiny
szobák. A kertben, melynek akáczait maga ültetgette, áll szürke
gránit siremléke, - sirján a zsidó pulykái legelnek. Az elha-
gyatottság szomorú képe az egész Széphalom: fájdalmas érzettel
távoztunk onnét. Aztán egy Borsi nevű faluban láttuk azt az
0 kastélyt, hol II. Rákóczy Ferencz született, s egy nagy szobá-
jában azt az óıiás kandalót, hol, a monda szerint, születésekor

6,29



egy ökröt sütöttek. - Patakon Erdélyinél szállottunk, ki min-
den szivességgel fogadott; Szerencsen, egy Rákóczi korabeli
templomban láttuk Rákóczi Zsigmond fejedelem czímeres es
feliratos márványravatalát, alatta pedig a sírboltban, csontjeit
s összevagdalt, kitoldozott koponyáját, amely egy négyláb mel
gasságnyi kő urnában tartatik. - Hamvára érve, azután nem
mulathattunk sokáig, hazafelé indultunk 19-én, de az nap
Kazinczy Gáborhoz mentünk csak, Bánfalvára, hol Toldy F_
is töltötte szűnnapjait, este pedig Kazára, Vadnay Rudihoz-
ugyhogy csak 21-én este ülhettünk ismét gőzhajóra. Im ez á
mi vándorlásunk rövid extractusa - megtörtént baj , betegség
stb. nélkül - most már honn vagyok, a szüreti szünnapok által
kissé megzavart diligentia kellő közepén.

Épen most (21-én) veszem leveled a kötelezvényekkel
együtt. A hármat, mint Janit illetőket visszarekesztem. Reme-
nyem felűl jól igazítottad e dolgot, miért fogadd szíves köszö-
netemet. A fenmaradt 25 forintot most épen nem küldhetem
el, de remélem hogy még tavaszig azt is letisztázhatjuk. Jani-
nak is add át legszívesb köszönetemet várakozása és különösen
rokoni jóságáért. E részben már nyugodt vagyok, s nagyon jól
esik. A fáskertet és házat további gondjaidra bízom; a búzával
jó lenne várni, mert itt a rozs is 26-28 forint már; nem lehet
hogy később ott is fel ne szökkenjen az ár.

Hogy házat vettél, azt igen bölcsen cselekedted. A Tolna
féle ház nem szilárd anyagu ugyan, de azért el lehet abban lakni,
itt is majdnem minden ház vályogból épül, mégis -- nedves.
Oly jó helyen azt hiszem 4000 váltóért nem is drága. - En itt
nem tudom, mikor veszek valamit; pedig a szállások ára óriási-
lag halad fölfelé, a drágaság is permanens, úgyhogy noha 700
forintot s azonfelül (némi) didactrumot és egyéb accidentiát is
kapunk, ki jőni nem lehet. Pedig a napokban, nehányunkra
nézve, már a definitiv kinevezés is megtörtént, mi a censura
kellemetlenségeitől, természetesen, felszabadít. Hát te hogy vagy
az állam-vizsgával? - Testűletünk ismét pár uj taggal egészült
ki, egyike Szabó Károly, a hellenista. Praeparandiánk - tanító
képezdénk is van 2 tanárral s nem igen több hallgatóval. Hala-
dunk!

Nénéd, s a gyennekek egészségesek, kivéve, hogy Julcsa
a tavaszi bajaiból maig sem tisztult ki egészen. Scrophulosus
mirigyei lehetnek. Lajosodat pedig sohse féltsd: ott van Tompa
Géza, születése óta mindig beteg volt, s már most egészséges,
eleven gyerkőcz. Juli ima, de miután Lina már pár év óta 68ˇY
betűt sem küldött, ő sem akar jobb lenni. Egyébiránt szeme 3
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közel tárgyakra gyönge is, nehezére esnék az írás; annálfogva
csak igy csókol és köszönt és ölel benneteket. Laczi III. osztá-
lyn gymasialista, még eddig kitűnően halad. Csak ez egy körül-
mény hogy ő iskolába járhat, békéltet ki bennünket Kőrössel. -

ıoõ Csókolunk benneteket. Isten, a jók őre, legyen veletek
édesim !

Szerető sógorod
Arany J.

NB. Aztán rajtad a sor, válaszolni!

756.

ARANY_FÁYANDRÁsNAK

I [Nagykőrös, 1855. október 24.]
Tekintetes Ur!
A véletlen úgy akarta, hogy becses fölhivásának illy későn

tegyek eleget. Utazrıi valék, s a felhívás az alatt érkezvén, úgy
elvegyült holmi iratok közt, hogy csak ma tünt a szemembe.

5 Azért ezer bocsánat! mert igen sajnálnám, ha tiszteletlenség
vádjával sújtana az, kit gyermekkorom óta csak tisztelni
tanultam.

Becses hajlamába ajánlván magamat, vagyok
Tekintetes Úmak

1” alázatos szolgája
Arany János.

Nagy-Kőrös oct. 24. 855.

757.

KERTBENYKÁROLY-ARANYNAK
Pest, 271055 [27.10.1855]. Sonnabend

Sebastianigäschen, N° 3.

Geehrtester Freund und Landsmann!
_ Es mag nun schon über ein Jahr sein, daJ3 Alexander Szilá-

gyi in Ihrem Namen von mir meine Uebersetzung ungrischer
Nationallieder (von Vasfi & Benkő) entlehnte, die ich ihm eben

5 nur Ihretwegen anvertraute, besonders da die [I] das einzige
Exemplar war, das sich hier zu Lande auftreiben lä.J3t.
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Indem ich nun Szilágyi's Adresse nicht wei.B, eine brief.
liche Reklamation an ihn auch zu den grőläten Narrheiten ge-hõ-
ren würde, da seine Manier genugsam bekannt ist, und er nicht
einmal andwortet, so wende ich mich dringendst mit der Bitte
an Sie, Ihre ganze Energie gütigst aufzubieten, um dies Buch
zu erhalten, ist es nicht in Ihrem Besitz, und es mir durch sickere
Gelegenheit hierher senden zu wollen, aber kouvertirt, sonst
kommt es mir nicht zu. Ich bedarf des Buches dringendst da
ich eine neue, diesmal makellose Uebersetzung der Gedichte Pe-
tőfi's vorbereite, und aus jener Sammlung Einiges benützen Will.

Gyulai ist vorgestern unverhofft bereits nıit Nádasdy
nach Berlin abgereist. In dem englischen „Athenäum” steht
eine lange, höchst lobende Kıitik über Sie, nach meiner 8: Kol-
benheyers Uebersetzung. Ebenso lasse ich gerade ein Heft:
„Hommage a l'esprit hongrois. Par Thalés Bernard. Franczia
költemények magyar költőkre” bei Müller drucken, Wovon ein
Gedicht an Sie gerichtet ist.

Mit achtungsvollstem Grul3 Ihr
treuergebener

Kertbeny

758.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK
[Nagykőrös, 1855. november 4.]

Drága barát Hanván! hozzád siet ime, rohanván ( ?)
Kőrösön irt levelem, hol sok uborka terem.

Válaszodat vettem, s jó ízűt rajta nevettem,
Mert a békaegér-harcz sokat abba' megér.

Képzelem a hőset, de kivált szájharczban erőset,
Hogy térdelt le, ha sán - tán is a Mikli hasán.

Két szeme hogy dűlyedt, mikor odvas térdire sűlyedt,
Csíkorgatva fogát, - bárha se' gyöngy, sem agát.

Rettenetes szuszval hogy fútt az iromba bajuszval,
Hogy mekegett a szakáll, mint ki robotba kakál.

Botja meg, a kedves, mely reggel többnyire nedves,
Hogy hadarásza szegény Gyöngeidő fenekén! stb.

Ime, october végin járunk, s e hó még nem látta levelün-
ket egymáshoz. Furcsa lenne, ha már ismét oly hanyaggá 'vál-

15 nánk, mint voltunk, a levélirásban. Én ugyan még nem romlot-
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vemb. 4-én folytatom, s ha isten segít, bevégzeni is szándékozom
most egy ugrással; lévén e mai nap dies dominica, melynek
délelőttjén te a csizi vagy lénártfalai [így] atyafiakat szutyon-
gatád a megtérésnek göröncsös utj ára ; én pedig tiszteletes
N.N. káplán urat hallgatám vala, ki a költöző darvak, fecskék,
gerliczék stb. felől igen poétice értekezett. Egyéb napokon job-
ban el vagyok foglalva, részint az iskolával, melyben erős
kegyetlenül tanítunk, részint az irodalommal, mi abban áll,
hogy rágyujtok, sétálok a szobában, vagy bámulok ki az abla-
kon, ha valaki, vagy valami egyet mukkan körültem, haragszom
és káromkodom - aztán eléveszek egy lap tisztapapirt, s festek
rá Gézának való czoczókat s gólyákat, vagy rebuszt csinálok, s
így eltelvén egy pár óra, kedvetlenűl hagyom el az írószobát, -
ujságot veszek kezembe, vagy más, prózaibb dologhoz látok.
Épen mintha most is Hanván volnék ! Azt hiszem, a ıní piczinyke
géniuszom volt is, valahogy elloptad tőlem, mert mióta haza-
jöttem, nem érek egy hajító fát; egy románczon kivül, mit a
Hölgyfutárban fogsz olvasni (?) semmit sem kaptam Múzsa
szép nagysámtól. S a mi bolondabb, nem eszmék hiányzanak
nálam, hanem a kivitel fáradságától irtódzom. Jelenleg is sok
van fejemben (nem állatka) csak hozzá kéne ülnöm és formába
öntenem, de ha belékapok, fejem zúg, bágyadt vagyok, reste-
lem. - Ad vocem: Hfutár? Küldött-e már Berecz Albumot?
En már kaptam, de magánalkalom által kellett elhozatnom,
miután a portót előre föl nem küldöttem. Azonban B. megbe-
csült, reményemen felül díszkötésű példányt küldvén - ezért s
az esztendei Hfutárért kapta tőlem a verset; nagy boszúságára
Fríebeisznak s a többi igaz hívőknek, kiket még mind egyre az
ígéretek mézesmadzagával tractálok. De satis ex Cornelio, videa-
mus Nepotem.

Az elfolyt egy hórul semmi ujságot - semmi változást
mely családi körömet érte volna, nem irhatok, hatalán azt nem,
hogy egy minist. rendelet által 8-an az itteni tanárok közül
„als wirchticke Lehrer” - vagyunk elismerve, azok t.i. kik már
1848 előtt is tanítottunk. Az ember nem tudja, mitől hízik: emlí-
tettem neked, hogy 1836-4o ,,Conrector Gymnasii NSzalonta-
ensis" voltam - ez fölterjesztetett s íme azon categoriába esém,
kik 1848 előtt is professorok lévén, censurát* adni nem kötelesek.
Egyébiránt személyes jó akaratnak is kellett a dologba folyní:
elég az hozzá, hogy e kellemetlen historia nem aggaszt többé.
Szilágyi nem esett e 8 egyén közé, mire Mentovics ily Charivarit
csinált: lefestette Sándort - ad vivum találva - hogy egy
kádban ül - s aláírta: „Sz-yt a kormány meg nem erősitvén,
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vasfüfdőben erősíti magát." E féle bolondságok köztünk napi
renden vannak, s néha jót nevetünk legalább, ha egyéb öl-Ö_
münk nincs az életben. Szilágyinak megmondtam, a mit izen..
tél, rösteli nagyon, hogy megfeledkezett a dologról.

Collegatusunk az elvesztett Obernyik helyett egy jó fíúval
egészedett ki: ez Szabó Károly, békés megyei patriotám, ugyan
az, ki mint hellenista ismeretes az irodalomban, Teleki volt
titkárja s a Hunyadiak korának folytatója vagy összeálJ.ítõja_
Excellens gyerek, igénytelen, de talpig becsületes, a mellett
mulatságos fiú, kivel öröm lemıi.

Azt hallom, hogy a szentesi megürült papságra téged
akarnak meghíni - vagy meg-is híttak már: mi van a dologban?

Hát Sz. Miklósnak írtál-e mostanában? Én megigértem
neki a levelezést, pedig váltig szabadkozott tőle, szerényen
visszavonulván, hogy az én időm minden percze a hazáé, azt õ
elrabolni véteknek tartaná. Ha tudná, mennyi időm megy ne-
kem kárba, melynek sem isten, sem ember, sem a haza, sem Ő
legkisebb hasznát nem veszi. Aztán meg attól félt, hogy majd
valami dühös levelező válik belőlem - no, ebben te lehetsz
tanúbizonyságom. Mindazáltal fogok neki írni, - ha nem sürün
is, de fogok, mert jó fiú, csakhogy nem tud már czigánykereket
hányni ! Addig is üdvözöld nevemben, magát és kedves családját.

A szüret, October 3-dik hetében, itt is megvolt, - van
vinkó elég. Hát te bejártad-e a szomszéd hegyeket, - voltál-e
Uraynál?

De már illő hogy leveledbe is belépillantsak, mert ide s
tova kifogyok, ha nem is a pletykából s időből de a felvett . .
papírból. Mikor megyünk Hanvára .P e kérdés még kissé korai,
várj, hadd gondolkozzunk elébb. Hátha megint cholera lesz:
akkor már csak jobb lesz honmaradni, mert az a czudar állapot
még fényesen ragyogó vendégszeretettök mellett is némi árnyé-
kul szolgálna. Hanem ti! hanem ti! - Julcsa köszöni a bizo-
nyítványt, _ igen jó templomba járó, ma is volt. Baja mind
inkább múlik, kaja mindinkább nyúlik, s ma rám esett, enged-
ném föllépní a gyulai vízkárosultak javára eléadandó gyermek-
komédiában. Az anyja ma igen jó kalácsot sütött, sajnálja.
hogy amúgy melegében meg nem kínálhatta kedves komám
asszonyt. Te rád sem haragszik már, dühösségedért, oly na-
gyon - sőt nem is fél tőled annyira, mikor haragszol. Laczı a
csombókot nagyon szeretné tudni: csókolja kezedet, küldd meg
neki levélben vagy X band alatt a megoldást. Apropos kre1}1ZZ`
band, ime a te ohajtott Ludas Matyid! megszöröztem egy tlçe-
sen Laczitól, ő pedig egy fíútól két váltó garason. Hasznald
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egészséggel. - Róka János itt van, és rángatja László fiam
ügyetlen lábait dróton - nem hinnéd mely könnyüségre tett
már szert Laczkó fiam, ki előtt quadıille és polka csak semmi.
Az egész mulatság havonkint 4 ftba kerül, miért ne tenné meg
az ember, mikor magáról tudja, mily leverő bizonyos életkorban
a szögletesség! Hát te mikor tanittatod Gézubabát?

Időjárásunk ma kissé borongó, de még mindig kályhátlan
- bár az lenne karácsonyig; noha most egy czikk, a fa, olcsóbb
mint tavaly, 10 pftért lehetett venni ölét. Fizetésünket is egy
pár forinttal fölebb vitték, mégpedig most kéretlen - most 700
frt a fixum és a tandíj s apró accidentiák a vizsgálatokból. -
De még ez mind nem elég a drágasághoz, - mellyet hogy az
isten pusztítson el, - tégedet pedig, s kedves Emidet és Gézádat
a mi örömünkre sokáig tartson meg, szívéből kívánja s ölel és
csókol
a káplán urat köszöntjük.

Megnyakravalósodott barátod
NKőrös nov. 4. 1855. Arany János.

759.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Cairó Nov. 5-én 1855.
Édes Aranybácsi!
Alig öt hete vagy hat, hogy önt és később szüléirnet el-

hagytam; s mégis úgy tetszik mintha hoszszú hólnapokat tenne
már távollétem. Az atyai tűzhely melegétől messzi esvén, világát
is alig látom: de annál inkább vonzódom mindkettőhöz. Nem
tudom másokban úgy van-e, de bennem a szeretet, melyet az
ismert egyénekhez s helyekhez kötök, oly electricitás, mely a
szívek fonalán, száz, vagy egy mértföldet ugyanabban az oszt-
hatlan másodpercben fut meg.

Ezen fonnába visszavágyást bizonyoson jókorolja Arany-
bácsi; méltán feltehetvén hogy a rám sebesen jövő egészen új
benyomásoknak egyidőre legalább, egészen el kellett elmémet
foglalni. De ha én semmi körülmények között sem tudnék egé-
szen elszórodni otthonomtól, az itteniek kevéssé tehetnek oly
helyzetbe. Mert a benyomások csak a részletekben újak; az
egésznek jelleme az mely hazulról olaszországba s onnan haza,
S hazulról ide kísért. Magyar, olasz, arab, azaz ki közülök elég
művelt rá, multját temeti, siratja; s a halottnak nincs őrököse!
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A honnan előre látom, hogy midőn egyiptomi s egyáltalán keleti
élményeimet versben közzé teendem, nem egy, ki talán olvasta
az addig megjelent pár költeményemet, egyhangúsággal- fo:
vádolni, nıindig ugyanazt a vastag panaszos húrt hallván pen?
geni. De mit tegyek, ha kisebb változásokkal, ugyanazon hang-u_
lat lepett meg; valódi vagy legalább igen elevenen képzelt han..
gulat nélkül irni nem tudok, s nem is akarok tudni.

Egyébiránt még igen keveset tapasztaltam; még a n=é__
hány órára lévő pyramisoknál sem voltam; úgyhogy csak T1-iesti
s egy Alexandriai költeményemet küldhetem meg. Az elsőnek
alapeszméjét igen szeretném szépen megénekelve vagy egy
Kaulbachtól lefestve látni. A második már mult-síratás; és pedig
a Sobroknál, mint Thébe romjai között, Jeruzsálemben mint
Athénben, újra a multtal találkozandom.

A mi az itteni jelen társadalmi viszonyokat illeti ; az arab
egy szolgaságban eltemetett piszkos, csaló nép, fénye és gazdag.
sága az ezeregyéj mesés szárnyain örökre elrepült. Uralkodóiról
minden Európaias újítgatásaik mellett sem sok jót mondhatok.
Ha Mehemed Ali minden lángesze mellett is alacsonyabb volt
mintsem költői jellem lehetne; utódai éppen hétköznapi keleti
tucatdespoták.

E két verset kérem megtérésemig aludni hagyni, míg el-
lenben kérem Aranybácsit, ha ír, (Geszten át) tudósítson Gyu-
lairól és működésiről; s ha még sem jött ki semmi, legyen szíves
szegény szülötteimnek önmaga pártj át fogni.

Mindezekből láthatja Aranybácsi, hogy unalomra és rosz
versre van elég kilátásom; de hiszen sem mulatni sem verselni
nem jöttem ide, hanem gyógyulni; s ez utóbbiban isten segedel-
mével remélem nem lesz oly deficit a képzelet és a valóság
között, mint egyebekben.

Utólag megemlítve, hogyha talán bérmentetlenűl veszi e
levelet, ne szelességemet de az itteni szokást vádolja; kedves
családját köszöntve maradok

szerető tanítványa
Tisza Domokos

A tengerrőll

Itt van újra itt előttem
Itt a tenger, napsütötten.
Földre hullt ég síma habj a,
Bárki annak gondolhatja

1"* AJ. kritikáját e versekről nem ismerjük.
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Én az éjjel azt álmodtam
Hogy a tenger ég volt hajdan
S míg jók voltak az angyalok
A menyország benne lakott.

De az ég lőn bűn szállása,
Lett az angyalok bukása,
És velök lehullt ez ég is
Esett rájuk szemfödél is.

A hab alatt ott feküsznek,
S ha multj okra emlékeznek:
- A tengert veszik vállukra
S vinnék vissza a magasba!

Af„`ızáb„z„2
Mıntha egy kivágott cserfa erdőt járnék
Melyet hitvány, büdös bodza, fagyal, felvert
De hellyel hellyel egy óriás törzs áll még
Mar csak gyaníttatva, mily koronát emelt

- Melyből a nemes vad, kiholt kiköltözott
A sas lehullt fészkin csalfa szarka csereg
S a roppant fák helyét benőtt bokor közott
Ravasz róka kullog, gyáva nyúl enyeleg

Oly erzés lepett meg, a midőn elhagyva
A repuló gályát ; a fövenyre hágtam.
S elószor tekinték szét é ronda Zagyva
Népen, s hajdan híres Egyiptomországban

Es ez az ország volt az országok apja?
- Szegény szegény öreg, újra gyermek lettel Í -
E nép volt a népek népe? Porba rogyva
A hírtermő földön mint egy megvetett él

És ez a város hajh! nagy Sándor várossa?
-- Hajdan tudományok legrakottabb csure! -
Ronda tekervényit rondább nép tapossa
Muzsaı máglyáj án zsamok kéj hevűle.
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Odább a sivatag. Űli néma halál,
Egy egy boltos pálma látszik csak még élni,
Lábánál a fellah* törpe sárháza áll
S Lombjától, bár futó árnyat látszik kérni,

Akár merre nézzek, szomorú tekintet!
Ide még nem ömlik a Nílusnak habja.
Éltét e pusztának csupán a történet
Multakból eredő folyó vize adja.

(Alexandria Oct 19).
* = paraszt

760.

TOMPA M1HÁLY_ARANYN-AK
[Hanva, 1855.] november 12.

Kedves barátom !
Kaptam szép versekkel kezdődő leveledet s elragadtatá-

somban az egész falunak még Hanvai Péternek is megmutat-
tam; ő azt egy kicsit nem-érteni, egy kicsit sajditaııi hozzá, egy
kicsit neheztelni rajta-látszott! (Remélem: megtartóztatod
magadat rosz constructiom birálgatásátol !) En pedig megma-
gyarázván neki egészen el volt ragadtatva, - s kér tedd bele
Toldi 3-ik részébe, az az a derekába. (Remélem, s másodszor már,
hogy a alerékon találsz ollyan helyet hova Péter urat beteheted.)

Igen örülök rajta édes Jánoskám ! hogy mit sem dolgozol;
minek is csalnál meg engemet? én eddig azt gondoltam: hogy te
loptad el az én géniuszomat s vitted Kőrösre; s ime most `te
vádolsz engem lopással; itt sincs ott sincs! utoljára majd meg
lásd kisül, hogy: o~0 = 0. Hanem vigasztaljuk magunkat, Jó-
kai szépen megmutatta a vasárnapi ujság legutóbbi számában,
(jegyezd meg: hogy nem legutóbbi neked az a mi nekem legu-
tóbbi) hogy iró nem is lehet más, csak a ki kizárolag iró, sőt
egyenesen ýoétát említ; így származnak aztán - ugymond - a
rosz poeta-ügyvédek; poeta-doctorok; poetatanárok (ehe Jan-
kó) poéta papok (ehe Miska !) Igaza van a lelkemnek, csak egyet
felejtett el: a rosz poéta-szerkesztők! Igen jó volna, ha meggon-
dolná mit beszél, a ki 10,000 praenumeransnak beszél. - A
Berecz albnmával accurate ugy tettem én is mint te; nem küld-
tem be a portót, nem is írtam hogy küldjenek, nem is kaptam
albumot! (tehát végre még sem egészen jártam ugy mint fe)-
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Még jobban szeretem, -- nem kell versről gondolkozni a Hftár
számára, mi nekem (tán neked is?) igen nagy kényelem. Vahot
is hirdet valami irói-lófnttatást, vagy pályakönyvet vagy mit;
azt hiszi: irok neki; na, attúl Okádj! átalában én gyiílölök minden

30 jutalmat és dijt, mellyet ezek a lapok és szerkesztők tevegetnek s
egyre sem írok.

Igen örülök: hogy a visgálattételi kellemetlenségtől meg-
menekedtél ! képzelem azt a komisz állapotot, mellyben az ollyan
ember van, kinek vizsgálatot kell, vén korában kíállani; én

36 meglehetősen elkeszültem a papságra, de égföld szakadna rám
ha Censurát kellene adnom! Azért hála istennek Jánoskám!
ezzel is jobb a kedélyed s több időd marad Gézubabának való
czoczók rajzolására!

Ad vocem czoczó: Géza baba a mamájával ma Susára
40 mentek, megtenni az őszi látogatást, mig az idő be nem szorit

bennünket, mert azután Susára csak a madár megyen. Megle-
hetősen vannak s vagyunk, csókolják s csókoljuk kedves komám-
asszonyt s a kicsiket; (Laczí te! tudod-e már a csombokat?)
említettem a jó kalácsot a levélből s Géza azt mondta: hun

45 van P Nem is tartozik az a felebaráti szeretethez drága barátom !
hogy te megedd a kalácsot s minket csak boszant[s] vele!
Várj csak ! öljük meg csak azt a malaczot, mellyet akkor kellett
volna megölni mikor itt vóltatok, de minthogy szépen felvette
magát: sajnáltıık! öljük meg csak! majd kinálgatlak én kol-

5° básszal hurkával - levélben.
Szabó Károlyt ösmerem s üdvözlöm; nagyon derék hogy

ő került közétek ! Mentovicsot és Sz Sándort is ölelem ! a verset
mellyet Sz. Sándornak küldtem a Hölgynap [t]árba ugy-e kiad-
hatom már? valamint a 3 pengőt is visszafizethetem a levelekért

55 saját zsebemből?
A szentesi papságról semmit sem tudok; én is olvastam az

ujságban mint te; de nem is mennék oda.
Miklóskának nemirtam azóta; ő sem irt nekem; azonban

remélem (már 3 adszor) hogy nincs semmi baja! Örülök pedig
°° hogy te is ugy ösmerted meg Miklóst mint én; ő valóban igen

igen jó ember, nem csak de genialis ember ; ha néha balfaszkodik
is: gondold meg: hogy ő nem mai gyerek ! irj neki barátom, nagy
öröme lesz benne!

Uraynál nem voltam; eljött az apja, anyja (pardon! ez
régen megholt) onklij a, tantija, apósa, mamósa, szóval egy igen
nnalmasan fényes társaság s én itthon maradtam. Vettem azért
egy hordó nyers mustot a barczai hegyekről 50 váltó forintért!
félek hogy nem fizeti ki magát ; ott édes Jánoskám hol láttuk
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Mádot, Tarczalt sat azoknak a kopár hegyeknek a leve: 60.._g0
pengő forint hordoszámra ; egy hordó (3 akós) must és egy put_
ton asszu 90-100-110-pengő forint. Most is jó volna abból a
szerencsi veresből ugy-e? ez ugyan egri volt!

Fésűdet itt hagytad; kedves jó feleséged iratta már hogy
viseljem gondját; teszem, erősen teszem de elküldeni nincs
alkalmam; s tán nem is érdemelné, mert egy foga kitörve van
a mennyiért Hanváról Kőrösre vinné a posta: ujat lehet venni:
hanem megtartom mig ide jöttök, jó lesz ez akkor is! -_ Mi'
mikor megyünk? isten tudja, de elmegyünk! Palóczí tennap
volt itt; Szegény igen le van verve ; nem jött velünk Zemp-
lémbe[ !] mikor cholera volt, mert féltette az édes anyját: ké.
sőbb el ment Debreczenbe, mikor már sohol nem volt cholera,
s az alatt az anyja meghalt - cholerában. Igen sajnálom szegény
Abrist!

Ludas Matyit köszönöm, még nem nem olvastam el, igen
jó lesz egy estére! Laczit csak tanittasd tánczolni és min.
denre a mire hajlama s módod van, ki tudja: minek veszi hasz-
nát!

Géza babát is majd Kőrösön taníttassátok tánczolni ; mert
komoly czélunk hozzátok adni, akkorra ugy is kiröpülnek saját
gyermekeitek ; legyen ő helyettök! Csak az isten tartson meg
mindnyájunkat! Igen sajnálom, de meg kell írnom. Mikor Pata-
kon cantust csaptak a fiuk nekünk, hazamenet valami furmá-
nyos szekeren csínyt tettek, az az beforditák az árokba, más
versio szerént a lovak ijedtek meg tölök s beforditák a szekeret;
szóval kellemetlenségök volt.
Czelder losonczí professor. Isten áldjon meg benneteket

btod Miska
nov 12.

761.

TISZA DOMOKOS-ARANYNAK

Cairo Nov 17én 855

A Pyramisoknáll
I.

A sok forrású folyónak
Habjai fodorba folynak,
M.ig dagadó vitorlával

1 AJ. kritikáját e versről nem ismerjük.

0



Uszik rajta ringo csólnak ; -
Úszik a túl partra által,

-„Hol egy elveszett világnak
Óriás fejfái állnak:
Az időtől nem csorbitott
Mese üllött pyramidok.
ÉS a parton kész szamár áll. -
Már elhagytuk a falut,
Melly délceg pálmál: lábánál
Mint egy szolganyáj aludt.
Állatink gyorsan tapossák
Lybia hevűlt homokját.
És már végre célhez érve
Cheops lábánál leszállunk.
Fel, fel mindjárt ar tetőrel
A tetőig meg sem állunk.
- S megyünk a magoss lépcsőn fel
Kissebb- nagyobb sebességgel
Közbe barna beduinok
Éhes hollókként megszállnak
Segitnek a csüggedőnek,
Koldúlnak és kiabálnak. -
A zajban, meredek úton,
Erőnk és léhünk elfogyva,
Félájúltan ösze rogyva,
Végre fent vagyunk a csúcson.

II
Mint a sas, fészkéből midőn prédát kémlel,
Mértföldeket belát átható szemével:
Egy egész világot látok én be innen,
Tarka vegyületben, különböző szinben.
Csorba nélkül dől meg körülöttem az ég,
Bóltján Afıikának gyulasztó napja ég;
Gyémánt habokat- vet a puszták- homokja,
Az ég alját piros lánggal beragyogja.
Jobbról-balról puszta; - de míg- balról mindjárt
Látod -I-,ybiának néma sivatagját,
Jobbról a két puszta, - a két halál között
A folyamnak partja életbe öltözött. -
A sivatag ölén ollyan a viz épen,
Mint a szerelem a rablónak lelkében.
Egész élete bár átkos, meddő legyen:
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Ez egy gyöngéd érzet zöldell, virit, terem. -
Itt faluk tűnnek fel bóltos pálmák árnyán
Egy városra ösmersz ott száz karcsu tornyán
Kapuiból útak, zöld fa sorok mennek;
Rajtok ember, állat, - tarka élet hemseg
Hosszú sorban tevék- mellyeket terhelnek -
Panaszos bőgéssel a porban térdelnek.
Bőgésök
Előre nyúlt nyakkal lassan elhimbálnak. -

nem hallik. A midőn felállnak,

Amott a nyöszörgő vizemelő kerék
Körül, lassu lépttel sovány ökör kering;
Mellette gyalog vagy szamaron a népraj,

terhet szállít, másik kedvre nyargal
E[ !]letét mind ennek a vén Nilus adja,
Szín aranyban fordúl fel mindenik habja ;
Hátán teherhordó csólnakok úszkálnak;
Apró mocsáriban gém-fajok járkálnak . . .
- Nézném én e képet, nézném még sokáig,
De háj og lepi el szememnek világát, _
Az izzó napfénytől kábálok, szédűlök; -
Hirtelen lemegyek, az árnyékba dűlök. -

III .
A világ csudának árnyán
Álom szállt fáradt szememre,
Száll a hüvös szellő szárnyán;
Egy perc . s minden elfeledve

Majd ez öntudatlan álom
Köde elmémről föllebben,

Álomképek serge szállong
A felébredt képzelemben.

Szemem nyílik, - újra látok . . .
De a puszta néma csendje

Eltünt. - Körül cifra sátrak
Lármás, népes, hosszú rendje

Sátrak előtt, szidva, ütve,
Egy nyomorúlt embercsorda

Egy óriás épületbe
A köveket össze hordja; . . .
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Követ, mellyet messzi földről
Hoz több ezer szekér s ember

Útban sok terhével eldöl . . .
S évek óta már ez így kell.

Szántóföldek több száz napra
Pusztán állnak kaıikában; -

De a király így akarja,
Nyomor s inség mind híjában.

Sátrán- a dús szövedéken-
Át nem hat az éhség jajja;

Alig várja, hogy már készen
A mü ; s béresit sarkalj a.

Alázatra hajlott fővel
Jönnek hozzá tisztes vének:

,,Úr! gondolj a jövendővel,
Egytől egyig elvész néped.”

Vidám udvaroncok jönnek:
„Ur ! még meddig úntatsz itten?

Mi haszna illy épületnek, -
Mond, mi célod lehet ebben?”

Az úr nem hajt- nem felel rá.
Végre kész az óriás mű,

Az emlék:(: a népnek mindjárt
Mellé sírt lehetne ásni:)

Végre kész ! A király trónját
Felütteti -a vég csúcsra,

S megy nıidőn azt már felvonták
Egyedül a nehéz útra.

Meredek út ! el-el dőlve
Áll a sarnok fáradsa[ !]ggal ;

Még is fel jut a tetőre,
És trónjában helyet foglal.

Éjszak, nyúgot és keletre
Járnak szemei kevélyen,

Majd feje mellére esve
Gondolkozni látszik mélyen.



A nap lassanként lefordúl,
Holddal, csillaggal cserélni;

Ő a csúcson most is ott ül, -
Lent nem tudják mire vélni.

Végre jön. Minden kérdésnek
Hallgatást intett kezével;

Majd szent csöndében az éjjnek
Ajka nyilik illy beszéddel.

„É kő, mellyet nagy kegyetlen
Őrült kevélységtől égve

Népemnek szivére tettem,
Lett ez örűltség emléke.

A dölyfnek fulánkos sarka
Illy merő tetőre kerget;

S ki végre feljutott raj ta,
Csak csalódás a mit nyerhet.

Mert lássék bár néki ott fenn
Az ember törpén és távol,

Az égi testekhez nincsen
Közelebb csak egy hajszállal

S míg embertársit megvetvén
Egyedíil áll és elhagyva,

Istenné még sem lehetvén
Ön magának áldozatja.

Hogy a legkésőbb utókor
Lássa milly hív a kevélység,

Parancsolom: hogy ezentúl
A királyt ide temessék.

Példázni: az is ember csak; --
S hogy nekik, kik legfent állnak

Mint a legalsó parasztnak,
Hódolni kell a halálnak."

Felébredtem, -és elmenve
S búcsú tekintetet. vetve,

Úgy tetszett: mintha szemembe
A Sphynx gúnyosan nevetne.



Édes Aranybácsi !
Ne ütközzék meg e felfordult világon, hogy t.i. versem

után kezdem a levelet; nem akartam a postát tiszta papírral
terhelrıi.

Én még mindíg egy állapotban vagyok itt, mint a Samu
nadrága; evés alvás a fődolog existentiámban, mikor ugyan az
utóbbi sikerül. Multkori levelem ólta nem is tudok semmi újat
11-ni, nem lévén sehol ; csak legfejebb azt az újságot hogy egy
hólnapi ittlét után semmi legkevesebb javulást sem érzek. Mind
a mellett mégis némi ceremóniákat, melyek e városban magában
vóltak láttam. Ilyen volt a megtérő Mekkaí caraván bevonulása,
a Mahomed szent szőnyegét hozó tevével. Nem kis várakozással
néztem e menet elibe ; remélvén hogy végre valami nagyszerű
keleties látványt élvezendek. De nagyon csalódtam. Minthogy
a bevonulás előtt már pár napig itt táboroztak, az alatt egyen-
ként hazamentek a zarándokok úgy hogy az elég cifra szent
tevét csak egy meztelen főbólíntó derwis három cifrázott tevé-
vel; s azonkívül katonaság kísérte. Jelenleg pedig a lakásunk
előtti beültetett piacon tartják nyolc napig a próféta karácso-
nát ; cifra sátrakban dervisek ordítanak és forognak míg felbuk-
nak; a nép pedig mindenféle felállított híntákon múlat. Ez ün-
nepnek jövő kedden azon jelenettel lesz vége, midőn a seikh
(derwis-prior) a földre hasalt derwisek hátán végig lovagol. És a
csuda soha ki nem marad; egyiknek sem lesz baja. Ilyenkor néha
megesik hogy egyik vagy másik csupa buzgóságból a hasába
tőrt üt: sőt néha kiontott bélét egy tálon maga előtt hordja.
Úgy szinte nagy mérges eleven kígyókat esznek, apró darabok-
ban harapván el testét a fejitől a farkáig, mint más a macaro-
nit.

Versemre meg kell jegyeznem hogy én a s[z]obron fönt
még nem voltam; de környékét és fekvésit, mindennap látván
jól ismerem; s ha magam majd felmenvén valamit másképen
találok; az csak a középső részen módosít majd valamit,
melyben alkalmat vettem a város környékét festeni, miután ha
puszta szemmel nem is; jó távcsővel csakugyan meg lehetne
úgy látni.

Áldja meg az isten!
maradok

szerető tanítványa
Tisza Domokos
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762.

Kovács JÁNOS-ARANYNAK

Cairo 18/II 1855,

Kedves barátom!
Ti talán még fűttök is ott Kőrösön, s néha reggelenként és

estvénként meg is fázhattok, ha akartok, mig mi itten csak reg-
gel és estve járkálunk, s a déltájban való kimenetelt minden
módon eltávoztatjuk, s ha éppen elkerülhetetlen a kimenetel,
esernyőt viszünk a nap heve ellen, mi itt .éppen nem ötlik fel,
sőt _egyébre nem is tudnók használni esernyőinket, miután itt nem
szokott eső esni. Olly szemrontó itt a nap fénye, hogy én kény-
telen vagyok kék szemüveget hordani. De van is itt annyi fájós
szemű és vak ember, s annyi csepegős szemű Lea, hogy alig
lehet róla fogalma annak, a ki nem látta. Még eddig egész No-
vemberben a hűvös éjszakákon sem tudott a hévmérő + 10°
R.nél lejebb szállani; s a napon a melegnek maximuma 50
1/2 és 35 1/4b R. közt libegett. Az egész Nílus völgye ollyan,
mintha most vólna a tavasznak dandárja; a fák virágosok, s a
rósafák pünkösti színben ragyognak; de az ősz is mutatja magát,
az utcán nagy mennyiségben árúlt sült zöld tengeriben, sárga és
görög dinnyében, ugorkában és tökben (:mellyeket szinte csak
nyersen csemegéznek az arabok:) a pomagránátban, banánban,
citrom, narancs, és birsalmában, s ez utóbbin kívűl más nálunk
is található gyümölcsöt nem igen lát az ember. Itt az aratásnak
sincs bizonyos ideje, - ha ugyan azon a föld termésének betaka-
ritását akarjuk érteni -; mert itt ugyan azon földről 4-5
ízben is takarnak az egyiptomiak egy év alatt. Példáúl: a mint
a búzát learatják, retket vetnek, ezután egy sesamum` nevü
olajnövényt, azután tengerit, ezt lóherével váltják fel, melly
után ismét répát, salátát, vagy hagymát vetnek. Perse ez nem
illyen renddel történik mindenütt, s nem is ezen tennényekkelš
ezt csak példáúl hoztam fel; mert itt a termesztés módja és a
termesztmény faja nagyon változatos, példáúl ez olajfával űl-
tette be a földjét, vagy czitrom és narancscsal, vagy pomagrá-
náttal, vagy pedig egyikben most kél a búza, másikban m0St
szedték le a dohányt, s körülötte hagymát, sárga vagy fehér
répát, czukor nádat, káposztát, pamutot, lencsét, borsót, pa-
szulyt, babot, s Isten tudná mi mindent láthatni, s egynehafffi'
ollyat is, melly nálunk ösmeretlen lévén csak füvésztam neven
tudnám megnevezni, illyenek példáúl: Arum colocasia, mellfl'-ek
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a krumplij át, - Hibiscus esculentus, mellynek éretlen mag-
tokját, Cactus opuntia, mellynek tövises gyümölcsét eszi a ki
szereti. De barátom ez a ronda nép minden zöldséget eszik
nyersen és főve egyiránt; a lóherével (:trifolium alexandrinum:)
a szamara is jól lakik, maga is; a babbal a teve és az arab együtt
lakoznak, s a nyers ugorka éppen delicatesse. A kenyerök úgy
néz ki mint egy kis lángos, melly nem nagyobb a kalapod tete-
jérıél, s a köznép itt az olajat izetlennek találja, ha friss, ők úgy
szeretik, ha jól megért, mint a kőrösi sajt. De akár mennyit
irnék is ezen ronda népről, helyes fogalmat nem adhatnék felőle,
s talán még azt is gondolhatnád: messziről jöttnek szabad
hazudni. Hanem mégsem hallgathatok el egyet, a miben min-
den nap megbotránkozom; hogy t.i. a piszkos arab gyermeknek
képe úgy megvan a légytől lepve, hogy a szó szoros értelmében
még a szeme is tele van, s nem csak az anya el nem kergeti őket,
hanem a gyermek is még csak nem is húnyorít. Sokszor azt
hinné az ember, hogy fekete ótvar lepte meg a gyermek képét,
pedig az mind légy; pedig még hozzá nem is szokták a gyenne-
keket mósdatni, hogy meg ne igézzék őket. Mi még körül-belől
egy hónapot töltünk itten, s akkor a Niluson felútazunk Felső
Egyiptomba egészen az első Cataractáig, s alkalmasint Febr.
közepére térünk vissza. Az útat egy ezen czélra bérlendő hajó-
ban tesszük öten: Gr. Schlabrendorf porosz sziléziából, Gr.
Zichy Alfréd, Bencsik Feri, Domokos és én; már fogadtam is
szakácsot és tolmácsot egy személyben. Mártzius végin pedig
alkalmasint Alexandriában hajóra ülve s Jaffában kiszállva,
Jerúsalemet látogatjuk meg; onnan Beirutba megyünk, hon-
nan Smyrnán, Athenen és Konstanczinápolyon keresztül szán-
dékozunk haza menni. - Utunk minden esetre nagyon érdekes
kivált rám nézve, a ki rnindenütt új és ösmeretlen tárgyakra
akadok; bezzeg vólna mit gyűjtenem, csak lenne rá elég időm
és pénzem: csak képzeld példáúl: egy iczcze borszesz 1 f 48.
x.p.p. pedig már van 8 fajta kigyóból 34 darab, s ezen kivíil sok
más apró cseprő. - Magyar Országról nagyon keveset tudunk,
hónaponként csak kétszer kaphatunk levelet. - Kedves Nődet
tisztelem, gyermekeidet s téged ölelve maradok

barátod
75 fKovacs János

Károlyiékat köszöntsd!
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763.

ARANY-HECKENAST GÜSZTÁVNAK

[Elveszett]

[Nagykőrös, 1855. novemberÍ:a0_j
[Kisebb költeményemet kéziratát hamarosan ızaıaı. Ad ` is ızõz ra

Õ ft elől t A k"tet tis tel tdljáı' I-Ie<:ke.tl.aSlIl2ól Vár B. 1 toooldpãıš . ege . o z e a vas a. t,
t nagyobb 8-rét fonnára gondolta. Sajnálja, hogy Heckenastnak

a Toldi kiadásával kapcsolatos számításai nem te1jesültek.] ` '

764.

I-IECKENAST GUSZTÁV-ARANYNAK

Pest, [1855] november 22.
Tisztelt Tanár Ur !
Sietek Önt becses folyó hó 20-ról irt levele folytán értesi-

teni, hogy a kivánt Száz pengő forintot a mai nap induló postára
feladtam. '

A levél egyéb tartahnát illetőleg, fölötte örvendek, hogy
költeményeíről a kéziratot elküldeni sziveskedik. Annak- meg-
érkezéseig előlegesen nyilvánitom, hogy költeményeinek kiadá-
sát igen szivesen elvállalom, s reménylem, hogy a föltételek
iránt is mielőbb tisztába jövendünk.

A formatumra nézve, a nagyobb 8-ad rétet nem -igen
ajánlanám. A közönség főkép költeményeknél már megszokta a
kissebb s könnyebben forgatható alakot; e tekíntetből? ilyet
javasolnék. Egyébiránt annak idejében megtekintés s illetőleg
választás végett minta-alakokat s nyomtatványokat Önnel köz-
lendek.

A tiszteletdij iránt is azt hiszem nem lesz nehézség., költe-
ményeit nem kivánván Ön aránylagosan Toldi-jához mérve
dijaztatni. -

Noha kegyed által szólitatom fel a tiszteletdij meghatáro-
zása iránt; meg kell vallonom, miszerint jobban szeretném, hogy
ha kegyed nyilatkoznék e részben határozottan, és mondaná
ki az összeget. - En annak következtében megcsinálom a szám-
vetést, mely szerint ha számitásomat találom, szivesen rá -állok
a kimondott t. díjra, ellenkező esetben pedig igérem, hogy nyıl-
tan kimondandom eltérő véleményemet.

Nem mellőzhetem el, hogy levele azon soraíra, melyekkel
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érintetík a két Toldi kelendősége ellen részemről tett panasz,
megjegyzést ne tegyek. - En ugyan is nem panaszlotam a re-
mek költemények remek írója ellen, hanem panaszom egyedül

80 a közönséget érdekli, mely épen a drágább kiadást, melyből a
költőre több előny háramlik, nem veszi, az olcsó kiadásoknál
pedig - ha mindjárt jobban kelnek is, nem lehetvén a szerző
érdemeit kellőleg megjutalmazni. Részemről a szerzőnek szive-
sen fizetek nagyobb honoráriumot, csakhogy ekkor viszont

6* szükségeltetik a közönségnek aránylagos részvéte.
A Toldi költeményekből már rendeztem volna olcsó kia-

dast, de eddig késnem kellett vele, miután az első kiadásból
még sok példányaim vannak, melyek, hogy ha az olcsó kiadás
létre jő, többé bajosan kelendenek el.

40 Reménylem, hogy az alatt, mig a kézirat kezembe jő,
örvendeztetni fog Ön válaszával s azon föltételeket fogja velem
tudatni, melyek alapján a dolgot mielőbb kölcsönösen elinté-
zendjük.

Teljes tisztelettel
45 alázatos szolgája

Heckenast Gusztáv
[Címzés :]

T. c.
Arany János, tanár
umak Nagykőrösön.

7650

ARANY-HECKENASTGUSZTÁVNAK
[Elveszett]

[Nagykőrös, 1855. november 23.]

[Mellékelten küldi Kisebb Kõlteményeinek kéziratát. Ismételten kéri
Heckenastot, határozza meg az anyagi fe1tételeket.]

766.
JÓKAIMÓR-ARANYNAK

Pest 1855 Dec 8.
Kedves Jánosom,
szeretett nagybajuszú poétám.
Dísznóság, (nagykőrösi eloquentiával szólván:) hogy te az

egész világon minden újságnak írsz szebbnél szebb verseket ;
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5 nekünk pedig hallgatsz csunyánál csunyábbul! Nincs olyan 5zõ_
tár a világon, mellyben méltó szavakat találjak e fölötti keserű.
ségem kifejezésére. Azért csak rövid fulminatorium képen kül-
döm ezt a panaszlevelemet hozzád, mellyben kérlek, esengek,
könyörgök, imádlak, rimánkodlak, íntelek, szidlak, és fenyeget-

10 lek, hogy küldj én nekem verseket (:in plurali :) mentül többe-
ket, és mentül hamarabbakat. Díjukat kegyesen elhatározván,
a mit parancsolsz, azt rögtön küldöm, minden időhalasztás nél-
kül. Melly utonálló felszólításomat ha füleid mellett elereszte-
néd, én esztendőre kalendáríumot csinálok s abbol kitörlöm

15 János napját s nem lesz neved napja, nem fogok lemehetni
Kőrösre, hogy megköszöntselek.

Addig is üdvözölve kedves családodat,
maradok
keservveltelt kebellel szerető barátod

2] JMór.

[idegen kéz írásávalz] (za vasárnapi újság megbízásából m.p. :)

[Címzés:]
T. cz. Arany jános úrnak
tisztelettel

N.Kőrösön

767.

ERcsEY SÁNDOR-ARANYNAK
Szalonta, dec. 9. 1855.

Kedves bátyám !
Nagyon jól tudom, hogy a levélirásban rajtam a sor. Rég is

szándékozom írni, mert nem akarnék egy hajóban evezni Szánthó
Jánossal, a szalontai kis papné testvérével, ki is Temesváron

5 lakván, csak kilenc esztendeje, hogy semmi féle rokonának.
többszöri megkeresésök után is egy szót sem írott. Meg lehet
azonban hogy Szánthó János is olly meddő világban él 9 év óta.
mint én mostanában; melly egyik főoka volt hanyagságomnak,
másik meg az áldott restség.

1" Hamváróli visszaérkezésök után N. Kőrösről dátált levelét
s a mellett a Jani-féle contractusokat is megkaptam. E contrac-
tusok még most is nálam vannak; mert azóta Janival nem talál-
koztam, sem pedig neki, biztos alkalom hiánya miatt, el nem
küldhetém; hanem hiszen jó helyen vannak ezek itt is, majd át
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fogom azokat adni. A még fizetetlenül lévő 20 vagy hány pen-
gőn pedig ne törje bátyám fejét. Nincs arra Jani jelenleg reá
szorulva. Majd kifizeti bátyám neki boldogabb időben.

Örömmel olvasám közelebbi levelét bátyámnak, mellyben
a többi közt, Hamváról történt kirándulásokat közlé. Örömemre
szolgált ebben főkép az: hogy e kis utazás jól ütött ki, s abban
sok kellemes órát töltöttek el. Én magam is ohaj tanék ma-
gunknak egy kis gondtalan szórakozást szerezni valahára; de
részint nem is igen volna hová, részint pedig az én független (?)
állásom meglehetősen lekötve tart. Igy tehát ülünk örökösen
itthon.

Különben Szalontán, kivált a téli napok beállta óta csak
el lehet tölteni az időt, különösen a hosszú estéket. Mert mos-
tanában ismét szokásba jött (:nem tudom ugyan így volt-e
hajdan? :) hogy mi férfiak, hol egy, hol más-helyen összejövünk
csaknem minden este ; és itt a mulatság, eszem-iszom, és kártyá-
zásból, a mulatságok e legnemesebbjeiből, áll. - No de ez is
`obb mintha nem volna.
J Az illy eszem-iszom-féle mulatságokkal együtt megkezdőd-
tek egyszersmind a lakodalmak is. Fónyad Károly házasuló fél-
ben van. S talán még ez évben elhozza a feleséget Gyuláról, a
gróf Wencheímok ügyvédének.Paulovicsnak Ilka nevü leíápyát ;
kivel, mint mondják, annak idejében vagy húsz ezer peng' orin-
tot is fog kapni.

Igy hát nem hal ki a Fónyad família; annyival inkább:
mert Józsi is mostanában családčjapává lett, születvén neki egy
kis fia, kit is kereszteltetett vala dönnek. Egyébiránt Józsi ma-
ga veszedelmesen rosz bőrben van; úgyhogy én nem jósolok neki
nagyon hosszú életet.

Szintén illyen formán, vagyis két-három gradussal roszabb
állapotban van Lovassy Andris is, a Lovassyak legőszintébbike.
Ö, bizonyos nemévelj a mell-betegségnek, csaknem a halál ré-
vén áll. Mostan épen Gyulán van, magát gyógyíttatni.

Mi hál' istennek türhew állapotban s egésségben vagyunk.
A llr(iskVillmÉ urglyanlprãsãjı köhög. Dekhiãzteän betegség, gyer-
me e né, ív tté`i en,megszo o ö énm.

Most vagy két hónap óta egy pár kosztosunk is van; azaz
tulajdonképen csak ebédre jár hozzánk két fiatal ember, egy
%octor_ ég ieágy szolgabiró. S fızetriek_a_zdãl1:_>lédért 10-10. pıiıingloiíg

Z, mın tnı va ó, nem a mos am r öz és nem az á a u
člvezett koszthoz illő fizetés. De . . . _ egyik kéz, a másikat mos-
ãa. Néha néha nekünk is szükségünk van a doctorra és szolga-

ıróra.
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A disznó-ölés is megkezdődött. Én is leakarom h0111aP_
után öletni 2 I/2 lıizómat. S nagyon szivesen látjuk bátyámékat

°° is egy kis fris kolbászra.
Lina épen azon okból nem ir Julinak, a mit Juli, a levele-

zés megszünése okául mond. Hogy mellyik a hibás nem tudom.
majd végére járjunk. Addig is legyen szent a békesség. '

_ szerető öbcse
'S Ifj. Ercsey Sándor

768.

ARANY _ JÓKAI MÓRNAK
Nagy-Kőrös, december Io. 1855.

My dear Moore!
I was eben bekülding neked a másik lapon olvasható

poémákat, midőn leveled dörgedelmes-morgadalmasan rám
ijesztett, hogy siessek vele! Különben azt már egy izben postára

5 tettem, és czimeztem is J. Mórnak a Széputczába No. 'I_. de
mivel ott azon uri embert nem találták, a levél.kihordó szépen
eldobta, hogy ne kelljen tovább keresni azt a hallatlan nevű
obscuritást. Igy gondolom hogy történt, mert a levelet nem
retouroztatták, pedig ennek már jó 5 hónapja lehet.

W Hogy vattok ott Pesten? Száz éve, mióta pesti embert
láttam. Én itt falun szútyongatom az ifju nemzedéket, s nézem,
mikép hámlik rólam kedélyem utolsó maradványa. Ritkán dol-
gozom és keveset s fejem sokat zúg és fáj, szóval csehül vagyok.

Kedves nődet szívből üdvözlöm, téged ölellek
15 barátod

Arany János
A dijt a Vasárnapi Ujság generositására bizom.

[Címzés:]
T.cz. Jókai Mór urnak
tisztelettel.

Pesten.
A „Vasárnapi ujság" RTÍQÖŐ

hivatalában Egyetem-utcza 4. szam
Bérm[entesítve] '
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769.

HECKENAST GUSZTÁV-ARANYNAK
_ Pest, december IO. 1855.

Tisztelt Tanár Ur I
Õszegyüjtött kissebb költeményeit kéziratban, melyeket

f.e. nov. 24-kén hozzám küldeni sziveskedett, kezemhez vet-
tem, és ismételve nyilvánitom, hogy ezen munkájának kiadását
elvállalni kész vagyok. _ _ _

Ön szives soraiban ujra kıvánja, hogy én határozzam meg
a föltételeket, melyek mellett az érintett munkájának kiadását
elvállalhatom ; igy tehát bátor vagyok ajánlatomat a követke-
zőkben megtenni:

I. Ön nekem átengedi költeményeinek első kiadását; a
z-dik kiadás iránt beáll Önnek rendelkezési joga, mihelyt a
nekem átengedett első kiadás elkelt. Ezek ellenében

, 2. Fizetek Önnek ezen „kissebb költeményei" czimet vi-
selő kézirataért nyolcz Száz pengő forintot, még pedig oly for-
mán: hogy ezen összegből 600 forintot a könyv megjelenése után
hat hónap mulva, és a hátralevő zoo pengő forintot akkor fize-
tendek: mikor az első kiadás végkép el lesz adva.

3. Az első kiadás 2000. példányt nem fogja tul haladni.
4. Önnek, mint szerzőnek hat ingyen példány járuland.
Reménylem, hogy Ön ajánlatommal meg lesz elégedve,

annyival inkább, miután eddig azt tapasztaltam, hogy költe-
mények s költészeti munkákból rövid idő alatt csak kevés példá-
nyok szoktak elkelni; hogy ha azonban ez ujabbi munkája nagy
kelendőségnek fog örvendeni, ugy Ön érdeke is teljesen biztosítva
zs megóva van, miután a 2-dik kiadás iránt szabadon rendelkez-
hetik. -

Midőn becses válaszának örömmel elibe nézek, teljes tisz-
telettel maradok

alázatos szolgája
[nincs aláírás]

U.i. A f.e. augustusban innen
kapott Ioo pftnyi küldeményt
Ön nem nyugtatta.

[Címzés :]
T.c. Arany János tanár
-urnak

Nagy Kőrösön.
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770.

ARANY--HECKENAST GUSZTAVNAK

[Elveszett]

Nagykőrös, 1855. december ız_

[I-Ieckenast szerződés tervezetét megkapta, némi módosításokat igé_
nyel, továbbá kéri, küldje el neki a felsoro t könyveket]

771.

HECKENAST G'UszTÁv-ARANYNAK
Pest, dec. 13. r855_

Tisztelt Tanár Ur!
Becses f. hó I2-ről irt levelére sietek válaszolni: hogy a

rám nézve is felette becses viszony, mely közöttünk fenáll -
szilárditása tekintetéből, hajlandó vagyok az Ön által föltéte-

5 leimen tett módositásaihoz járulni; s igy van szerencsém a köl-
csönös megegyezésünk értelmében készitett szerződéstervet
Önnel közölni. - Azon esetre, hogy ha azt Ön helyesli, ugy
méltóztassék nékem azt aláírása nélkül ismét visszaküldeni, a
mikor azonnal a szerződést letísztáztatni s az illető bélyeggel

1° ellátva Önhöz intézni fogom.
A kivánt könyveket, ugy a számadást Szabó tanár urnak

fogom kézbesiteni.
Teljes tisztelettel

alázatos szolgája
1* Heckenast Gusztáv

[Címzés :]
T.c.
Arany János, tanár
urnak Nagykőrös.

772.

HECKENAST GUSZTÁV-HAJNIK KÁROLY-
A R A N Y N A K

Pest, dec. I6. 1355-
Tisztelt tanár Ur! .
Miután legujabbi irodalmi vállalatunkat - a ,,Va§á1'I19-P1

könyvtárt” - a közönség rendkívüli részvéte valódi népleâ V51'
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lalattá tevé; mindinkább oda kell törekednünk, hogy annak
5 becsét érdekes és tanulságos de egyszersmind népies munkák

közlésével, lehetőleg emeljük. _
Ily munkák sorába tartozónak hıssziik Zschokke - nak e

czimű remek történelmi elbeszélését: „Das Goldmacherdorf. -
Eine anmuthige und wahrhafte Geschichte, für gute Landschulen

10 und verständige Landleute.”
E könyv magyar viszonyainkra alkalmazva s ügyesen át-

dolgozva, kétségkül fölötte hasznos, mulattatva oktató olvas-
mányt nyujtandana a magyar népnek ıs.

Ohajtanók, hogy ezen könyvnek átdolgozását oly férfi vál-
15 lalná el, kit mint első rangu írói tekintélyt az összes magyar

nép ismer, kedvel s tisztel, kinek nevével minden igaz magyar
méltán büszkélkedik - - vagy is nyiltan kimondva: Ohajtanók,
hogy ez átdolgozást kegyed sziveskednék elvállalni.

Bátorkodunk ez okból a fennérintett könyvet megtekintés
20 végett ide mellékelni.

Azon esetre, ha az tetszését - min alig kételkedünk -
megnyeri, egyszersmind hajlandók vagyunk reményleni, hogy
hazafiui e részbeni kérésünket, melyet Önhöz a magyar nép érde-
kében intézni szerencsénk van, tőlünk megtagadni nem fogja.

15 Becses nyilatkozatának elibe nézve, teljes tisztelettel ma-
radunk

alázatos szolgái
Heckenast Gusztáv

Hajnik Károly

773.

HEOKENAST GUSZTÁV-ARANYNAK
Pest, dec. 17. 1855.

Tisztelt Tanár Ur I
Az ön által helybehagyott szerződést van szerencsém két

példányban megküldeni. - A két pengő forintos bélyeggel ellá-
tott példányt méltóztassék megtartani, a másikat pedig, -

5 mely másolatnak tekintendő ráirván e szavakat: ,,bizonyitom,
lãogy a szerződés eredetije nálam van” nékem ismét visszakül-

em.
A könyv alakját illetőleg, ugy gondolom, hogy a kisebb

10 8-adrétű kiadás kedveltebb lesz a közönség előtt, mint a na-
8!/Obb 8-adrétű alak. Kisebb 8-adrétben a könyv két kötetet
képezend. - Mindenesetre hizelkedem magamnak, hogy ön a
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kiállítással tökélletes meg lesz elégedve, magamnak is a könyw
ben nagy örömöm levén, minden tehetségemet oda fordítandom
hogy kiállítása szines és szerzőjéhöz méltó legyen. -- Szándoj
kom, Ön arczképét aczélmetszetben hozzá mellékelni, még pedig
azon kép szerint (ha Önről jobb arczkép nem találkozik) melyet
a hölgyfutáı' közlött. -

Azon leszek, hogy a munka jövő Jozsef pesti vásárra már
kész legyen.

Teljes tisztelettel maradok
alázatos szolgája

Heckenast Gusztáv
774-.

HECKENAST GUszTÁv_ARANYNAK
Pest, dec. 22. 1855.

Tisztelt Tanár Ur' I
Miután költeményeit nem sokára sajtó alá adom, bátor

vagyok Önhöz még egy előleges kérdést intézni.
Ön ugyan is azt kívánta: hogy költeményei egy nagy

nyolczad rétű kötetű kiadásban jelenjenek meg. Én viszont e
helyett a közönség által inkább kedvelt kicsinyded alaku két
kötetű kiadást ajánlottam; s ép ezért e kissebb alakú kiadással
nem szeretnék felhagyni.

Hogy azonban Ön kivánságának is elég tétessék, s az én
ohaj tásom is teljesedést nyerjen, talán legczélszerűbb volna Ön
költeményeiből két féle kiadást rendezni. Az egyik volna a
nagy 8-ad rétű diszkiadás 500 példányban, a másik pedig a ki-
csinyded alaku kiadás 1500 példányban.

A kiszedett betíik mind a két kiadásnál használtatná-
nak.

Tisztelettel fölkérem: méltóztassék forduló postával velem
tudatni: vajjon előadott nézetem tetszésére van e? - Szilágyı
tanár ur által a küldött s aláírt szerződést kezemhez vettem, de
sajnálattal értém tőle: hogy Zschokke elbeszélésének átdolgozá-
sát el nem. vállalhatja.

Becses válaszának elibe nézve, tisztelettel maradok I _
alázatos szolgaja

Heckenast GuSZt2lV
[Címzés :]

T.c.
Arany János tanár __ __
urnak Nagykőrosofl-
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775.

ARANY-TOMRAMIHÁLYNAK
Nagy-Kőrös, deczember 23. 1855.

Kedves barátom.
Sajnálattal olvasom a Naplóból, hogy egy jó asszonyoddal

ismét kevesebb van, - örömmel, igaz lelki örömmel, hogy rólad
Oly nemesen emlékezett meg véghagyományában. Köszönet
a nemes szivíi hölgynek! te és a tieid már biztosítva vagytok.
A szerencse nem Tomory-féle marhaszerencse ugyan: de elég
arra, hogy aggasztó gond nélkül tekints a jövőbe, s ne fájjon
gyermeked mosolygása. Remélem, hogy Gézu baba, ki, mint
.nődnek Julcsához írt soraiból értettük, uj ra beteg volt, azóta
jobban van. Adja isten ! - Eszembe jutott raj ongásod a paraszt
élet és lobogós ing mellett, - a szalánczi romnál! - s hogy ha
valóban ez boldogságod netovábbja: immár elérted azt! De te
áldozz és hagyd másnak a szántds-vetést. I-Iivatalod, az iroda-
lom( ?) és kis vagyonkád oly kényelmes életet biztosít szá-
modra, hogy nem lesz többé okod a sors ellen panaszkodní.
Aztán e kis fekvő függetlenebbé is tesz a papi nyomástól, _
- kenyeröket bármikor megköszönheted. Igy fogtam én fel
helyzeted változását, s remélem te is igy gondolkozol. Egyébi-
ránt, nem tudom, hol fekszik a neked hagyott rész. Tokaj kör-
nyékén? mindenesetre jobb volna közelebb hozzád. Csak úgy
ne járj az átvétellel, mint Vörösmarty, szegény. Az ő gyermekei
is a nemzet (?) árvai volnának, ha szabad volna. Ez még is ret-
tenetes !

Várom, hol szólal meg egy méltó lant a nagy halott felett,
de még eddig hiába. Talán ez sem szabad? - Én magam nem
tudok irni. Sokkal jobban tisztelem Vörösmartyt, hogysem kö-
.zépszerű tirádákkal s jeremiadokkal szentségtelenítsem sir`j át. A
lyra nem hivatásom, ezzel tisztában vagyok, - egyéb az-e? avval
nem. - Ugy hallom, Deák F. az árvák gyámja, s tán segély-
gyüj tés is történik, de csak titokban, magán uton, mert máskép
nem lehet. -

_ Pestről nem tudok egyebet, mint újságokból tudhatni.
Mıóta itthon vagyok, egyszer rándultam volt be, akkor is csak
egy napra. De nincs is mit tudni rólok. Jókai egyszer irt, a lap
ügyében akkor is. A többit nem tudom, él-e, hal-e. -- Szabó
Károly házasodik, Szirákról, most van menyasszonyért, Szilá-
gyıval egyíitt (t.i. a menyasszony övé lesz, nem a Szilágyié). A
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,,külföldi leveleket" váltig sürgetem, de hiába: elmaecenásozták
biz azt, az irodalom nagy hitelére! Láttad-e már a Szász ,,Buz_
góság” = imakönyvét? Én meghozattam az asszony lelki ëpü_
letére, s belépillanték itt, ott. Tőled is van benne pár ének..
stropha, - az egész ugyan virágos, különben szép.

Csodálkoznál rajta, úgy hiszem, ha azt irnám, hogy köze..
lebbi levelem óta valamit dolgoztam. Tehát nem is írom azt,
A hivatal apró bajai elfognak(,) többnyire, szünóráimban pihe_
nek és - unatkozom. Ez igy megy folyvást, hét telik hét után,
s ott vagyok a hol voltam. Lelkem szárnya meg van törve, nem
vonz, nem ingerel a munka: vagy percznyi lobbanás után ismét
belefáradok. No de ez nem ujság, ezt már annyiszor emlegettem_

Nyolcz év óta gyűlt hulladék verseimet valahára csaku..
gyan sikerült összeszednem. Heckenast fogja kiadni, marcziusra
tán megjelennek. Két kötetre számítja, az apróbb elbeszéléseket
is ide értve. Az első kiadásért 800 ftot ad-Og-at. Mikor lesz az,
hogy én ismét egy kötetet adjak ki? Eh ! félre kishitűség!
Ott van Toldi, azt ki kell egészítnem, a hún regékből egy
magyar Salmamét kell dolgoznom és még isten tudja mit. Biz
úgy. Csak egészségem engedné. De ritkán vagyok jól egészen,
noha mérsékelve élek s bort sem iszom. Még a dohányzást kéne
elhagynom, de az nem megy. Talán e narcoticus gőz is árt fejem-
nek: de mit csinálnék, ha ez sem volna. Aztán meg nagy pipádat
füstre kéne tennem, pedig nagyon szeretem. Az igaz, hogy csak
8 krajczárost szívok belőle, de itthon az is jó. Ugy kell nekem!

Te mégis boldog vagy ott, van némi társaságod, sőt el is
jársz ,,kártyázni a faluba", mint ezt nekünk kéz alatt megirták:
de nekem nincs, vagy nem szeretem. Kimélem a drága időt,
mint fukar a pénzt, - a nélkül hogy hasznát venném. A tél
szobába szorít, legfeljebb olvasok, ha van mit. Csak aztán a
szoba meleg volna! Ezek az átkozott baglyák már 30 ft árıı
szalmát ettek meg, még sem melegítik a szobát. Beköltöztél-e
az uj lakba? Azt hiszem, úgy írtad, hogy tavaszig nem fogtok
átköltözni.

Feleségem épen most mondja, hogy kétli, vajon meg-
kapta-e édes komámasszony azon collectio-jegyzéket melyben
az ő, a Julcsi, a Laczí stb. levelei voltak, miután a Julcsának
küldött levélben ezekről épen nem emlékezik. Hogy van, édes
jó komámasszony? Lássa kegyed, már harmadik lapot irom, és
még mind magamról: ugy-e unalmas ember vagyok? A napok-
ban rajzolgattam egy fidíbuszra a gyermekeknek, különböző
tárgyakat, hogy eltalálják-e micsoda, például az aggtelki bar-
lang bejárását, stb. Többek közt egy asztalt is rajzoltam, mel-
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lette ebédelő embereket, s egy kis pöszke gyermeket, kis széké-
ben, ki pohárkát nyııjt, ez aláírással: ,,idzéljünk na !" Volt öröm
és nevetség; pedig szegény gyermek tán épen akkor volt leg-
betegebb. - Juli (t.i. az anya) mult napokban Pesten volt, egy
nap ment, haza is jött, téli ruhát kellett vennie. Oly közel
hozzánk az a Pest, reggel 8-kor indul az ember este 8-kor itthon
van, mégsem megyünk. Engem nincs mi vonjon oda, a nőket
volna, de hiányzik a pénz.

Kepzelem, mily kietlen lehet most a szép Sajóvölgy is!
Már télen jobb szeretem a sikot, mert a hólepte hegyes vidék
még kopárabb szinben tűnik fel. Az ember ott közelebb képzeli
magát a farkashoz és medvéhez. Hát Sz. Miklós hogy van?
(NB az eszmelánczolat itt nagyot látszik ugrani, pedig épen a
medve hozta eszembe az ő vidéköket.) Mindig készülök irni
neki, de még folyvást a jó szándéknál Vagyok. Rest az ember,
kivált ha olyan, mint én.

Hát a mi -jó Péter barátunk hogy éli világát? Azt hiszem,
most már a kariklire nincs jó idő, s többet kénytelen szobában
ülni, tán meg is unná magát, ha benned oly jó társalgój a nem
volna. Darvas Pál urat és Károly urékat tiszteld nevünkben,
kivánj boldog uj évet. A káplán urat is köszönteném, de azt
hiszem, hogy azóta behelyezted már valami jó eccl[ézsi]ába, -
tán már meg is házasodott.

Lévai Józsiról és a Miskolcziakról mit tudsz? Szegény
Józsi ! ő is várhatja tőlem a levelet. Mikor jövet hozzáj ok száll-
tam, az egész compánia álmos volt, a megelőzött éjtszakai
lumpolás után-, még sem akarták engedni hogy lefekügyem. Éjfél
utánig fel voltunk: ők álmosan, én kedvetlenűl, kimerült és
félbeteg. Másnap has bajok fogtak elé, megszeppentem, chole-
ráról gondolkoztam ~ alig vártam hogy Miskolczot odahagy-
jam. Így az elválás nyomott kedélyű, kedvetlen volt, a mit
nagyon sajnálok. Azóta nem tudom, mit csinálnak.

Mind erre édes barátom, miután végig olvastad, elmond-
hatod, hogy bizony kár volt a tintát vesztegetni; de én csak
azt akartam tudtodra adni, hogy még élek, tűrhetően vagyok,
szerencséteknek örülök és benneteket igen, igen szeretlek. A
többi csak lári-fári. Ölellek és csókollak szeretteiddel együtt ;
légy jó, irj sokat, sokat.

barátod
Arany János

Ide zárva megy Tompa nénihez az
A. Julcsa caki- és oıthographiai specimenje.
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776.

HECKENASTGUSZTÁV-ARANYNAK

Pest, dec. 27. r855_

Tisztelt Tanár Ur!
Ismételve kijelentem sajnálkozásomat, hogy Zschokke be..

szélyének fordítását s illetőleg átdolgozását el nem vállalhatja;
kérem ez ókból a közlött munkát sziveskedjék nekem mielőbb

5 visszaküldeni.
Költeményeinek kiadását ugy fogom intézni: hogy a na..

gyobbik olyan legyen mint Garay Arpádok czimü hőskölte-
ményének kiadása. - A másikat legczélszerübbnek vélném a
Toldi kiadáshoz hasonló alakban kiadni. Ezen alak legkedvesebb

1° lesz azokra nézve is, kik a két Toldi-t már bírják. Szép vastag
papírt fogok használni, hogy két tekintélyes kötetet adjon. -
Van szerencsém a két Toldi-ját egy kötetbe kem. kötve meg-
küldeni, hogy kegyed meggyőződjék, mily csínosan fogja magát
a hason alaku kiadása legujabb költeményeinek kivenni.

15 Fogadja uj évi legszívesb üdvözletemet. Örvendeni fogok,
ha azon felette nagyrabecsült viszony, mely előttem oly kedves
- jövőre is fennmaradand!

Teljes tisztelettel
alázatos szolgája

20 Heckenast Gusztáv

777.

ARANY-LÉVAYJÓZSEFNEK
Nagy-Kőrős, decz. 28. 1855.

Barátom Jóska! _
Igéretem daczára, hogy a diósgyőrit [papírt] használnı

fogom, mind eddig hiába vártad levelemet. A diósgyőriből
ugyan már sokat felhasználtam, verstöredék alá s aztán pipa-

5 gyujtani, de posta bélyegtől mind e napig szűzen maradtak
lapjai. Nem volt tárgyam, miről irj ak s hiányzik nálam az inverı-
tio, hogy tárgy létében is be tudjam tölteni a levelet. Rest va-
gyok, nem thágádom, mint a Miska zsidój a a rongyosságot. Ritkán
érzem magamat jó kedélyben, a roszat pedig nem akarom elra-
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gasztani másra, kivált ha gondolom, hogy az is eleget szenved
abban. -

Olvastam előfizetési felhivásodat, az első szerény (tán tul
is szerény) e nemű jelentést életemben. Szilágyit majd ráveszem,
hogy gyüjtsön neked, mert én ügyetlen vagyok az ilyesekre. Nem
várok fényes eredményt, mert itt még Boetiában élünk.

Valahára én is összegyüj tém apróbb verseimet, s eladtam
Heckenastnak, de korántsem oly fényes föltételek mellett, mint
némelyek gondolhatják. Annyi jó van benne, hogy nem kell ve-
sződnöm az előfizetéssel, s Heckenast csinosan szokott holmit
kiállitani. Van biz abban a gyüjteményben selejtes is; de annál
változatosabb, hadd menjen. Nehéz volna eltalálni a kihagyan-
dókat, s ha az ember mások ítéletét kémé, ugy járhatna, mint
a molnár és fia a szamárral. -

Ez a legnevezetesb dolog, mióta egymástól megváltrmk.
Furcsa nyomott kedélyem volt akkor, részint a Mískátólí elvá-
lás, részint egy czudar hasmenés miatt, melyet bölcsen eltitkol-
tam, de - az idő viszonyok közt - meg voltam szeppenve. Ezt
collegáid közül némelyek talán hidegségre is magyarázták, a
mit igen sajnálnék, mert ha nem mulattam egészen jól, annak
oka nem ő bennök volt. Biztositsd őket és magadat, hogy én
mindig kellemes érzések közt emlékszem a Miskolczon töltött
órákra, s óhajtanék többször lenni köztetek. Egyébiránt a haza-
utazás baj nélkül megtörtént, s azóta itthon vagyok, az unalom
tollfosztój ában.

Pestről és a pestiekről nem tudok többet, mint lapokból
tudhatni. Gyulai még egyszer sem írt Berlinből, kivéve, hogy
Julcsának, boríték alatt, némi csecsebecsét küldött karácsonyi
ajándékul. Egyszer voltam Pesten, egy éjtszakára, csupán; de
nem is vágyom oda. Miért? Kiért?

Az iskolát illetőleg, megvagyunk, so, und so. Uj colle-
gánk, Szabó Károly (az Atilla) házasodik, most van a menyasz-
szonyért Szilágyi Sándorral. A többiek élnek s uralkodnak. Kö-
zelebb egy rendeletet kaptunk, miszerint 6 év alatt az összes
tárgyaknak (a vallást s magyar nyelvet kivéve) ( . ) németül
kell eléadatni, s már a jövő évben megkezdení a histoıiával.
Nem tudom, hogy leszünk; nem azért, mintha a tanárok képe-
sek nem lennének, - de az elvvel. Még nincs felelet rá, ha lesz,
megírom. - Annyi ki van mondva, hogy a nyilvánosság csak
a fentebbiek alapján megtartható. -

Tompa, mint olvasom, már most földhöz ragadt ember.. A
szerencséből ennyi is elég egyszerre. Azóta még nem kaptam tőle
levelet, nem tudom, ha nem sánta bárány-e az áldozat.
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Egészségem csak bírja, bírja kimélve és folttal. Családom
jó egészségnek örvend - köszöntenek mindnyájan. Add át té-
szemről szíves üdvözletemet collegáidnak, különösen Kun Ábı-is
- Vágó úrék és Solymosinak. Téged pedig ölellek, s boldog új
évet kívánva, maradok

Hflgyepád
Arany János

[Címzés 2]
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778.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK

[Hanva, 1856. január 7.]

Édes Jánoskám!
Örömeteket szerencsénk felett köszönjük és fogadjuk ugy

a mint adva van; meggyőződve lévén a felől: hogy senki e föl-
dön, ide számítva mindenféle rokont, atyafit sat jobban és való-
diabban nem örűl azon mint ti! E vagyon által bizonyára mind
az elérve van, mit leveledben írsz, ha ma kellene is meghalnom,
nagy lelki megnyugvással hunynám be szemeimet, mert legalább
biztosítva tudnám őket. Fájdalom és háládatosság fogja el
lelkemet e nemes lelkű nő és baratném emlékére! Ez egyetlen
eset a magyar irodalom történetében! Aztán elérve van még
egy: hozzátok ha szívben s lélekben nem is, de egy kis módban
s következöleg térben is közelebb vagyunk; s ha minket már ös-
mertek valóban: el kell hinnetek hogy ez ránk nézve, a szerencse
és öröm nem legcsekélyebb része. Ábrandozásom a szalánczi
romnál - nem csak ott, de mindig s rnindenütt -- hamarabb
megvalósulhat mint gondolat; ne hidd: hogy nraskodni tenném
félre a reverendát, (ennyiből nem is lehet) de mnnkdlkodni és
megszökni az embeıi társaságból, mellyet teljes szivemből utá-
lok.

De halld tovább: én épen annyit tudok még erről az egész
dologról, mint ti, az njsdgokból; legkisebb hivatalos vagy bizo-
nyos irat sem jött még eddigelé hozzánk. Ha utoljára is kisül:
hogy az egesz egy szép hizott kacsa! Azonban legyetek nyugod-
tak, erre is készen vagyunk, kivált feleségem. S még ha igaz is:
nem Tokaj körűl de legalább három annyira Bereg vagy Szath-
már megyében lenne az a főld ; az illetők nem tesznek-e akadályt
sat sat millyen főld az? sat sat ezekről még mit sem tudunk.
Géza, hála a jó istennek felgyógyúlt tökéletesen, - hanem ismét
nagy bajunk van: Anyja nagy beteg Eminek, nem is merek oda
gondolni hogy meghalhat -
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Vörösmarty árvainak részére itt is kerengnek ívek, Bi-
zony, bizony szomoru! nekem igen fáj, bár kéz alatt, ez a koldu-
lás! aztán nem volna szabad nyilvánosan tenni? Igaz hiszen
a megboldogult compromittált egyén volt! Én, tudom, hogy
soha ez életben meg nem énekelem, pedig tiszteltem s ösmertem
de épen azért nem fogok bele! én is ugy gondolkodom mint te,
azonban mások (nevezetesen Tót Endre) nem így. '

Igen örülök hogy verseid összeirva vannak. Nagyon szé..
pen nyilatkoznak a lapok, s ezt te teljesen megérdemled, bár
mint szerénykedjél is. Aztán ne ösmerd félre: hogy jó angyalod
is van irodalmi működéseidben; én bár mit s millyet irjak o
kutya sem ugatja meg; emlékezel e két Versemre: A költőfiákoz
s Sólyom .P Szerinted mind kettő jó vers, ki látja azt meg? Azon-
ban én már megszoktam az illyen dolgokat. S nem is monda.
nám el másnak mint Neked! Szegény Lévaít nevetem és szánom
is. Őtet most szoktatja a pesti közvélemény és kritika: megba-
rátkozni a méltánytalansággal, (s) ollyan embereket emelget-
vén feje fölé, kik lába alatt állanak. Sem nem rosz ez sem .nem
jó, mind csak hiába való! - Oh te kis egy szobából alló..pa-
rasztház! ködmön és ösztöke! Zajtalan mezei élet! Isten- jó
Voltából közelitetek felém !

A leveleket megkaptam. Szász Ima-könyvét nem láttam.
Sajnállak: hogy ismét változásaid vannak ; csak víz és.viz`!

hidd el bajodban ez az egyetlen gyógyszer, Javasolnám hogy a
pipázást hagy[d] el, de mikor már magam is megint rá gyujtot-
tam. Csupán kilencz hétig tartottam ki.

Isten segitsen szép föltételeídben, mellyeket előszámlálsz ;
bizony senki nem fog ugy örülni annak (magad sem) mint én.
Majd megküldöd nekem a pusztára, ha delelni kifogıınk[,] elő-
rántom ; én leszek a te igaz és hü publicumod. Azán magatok is
eljöttök, megölelitek a ti paraszt-barátotokat, és ollyan szep órá-
kat töltünk hogy . !

Az uj házba nem költöztünk át; tavaszig termeszetesen már
nem is megyünk. Itt fenn vagyunk még, azon a helyen és asztal-
nál üldögélvén hol a nyáron együtt voltunk; emlegetünk benne-
teket mindennap ; Geza baba is hogy [= hol] egyröl hol másról.
gyakran egészen véletlenül előhoz; ollyan jól esett s olly vidám
perczet nyuj tott nekünk is a kép mellyet családodnak a pöszke
gyermekkel rajzoltál s a kép mellyet megirtál. Adja isten hogy
mentül elébb természetben láthassuk ezt a képet.

Komádasszony valóban megkapta a rakás. levelet és Qlvfiëj
gatta kétszer háromszor; már azt gondoltam bemem01'lZ§51111
akarj a. Csudálom hogy levelében nem emlité, vagy roszúl fell'-*Zé
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ki magát. Gondolom válaszolni is fog kedves komámasszony-
nak. Most a mint látom Julcsának ír.

Névjegyes papírod készen van, de a Palóczy Abris lusta-
sága miatt még mind eddig nem tehettem postára.

Szemere Miklósról én sem tudok semmit ; azóta egy betűt
sem írt nekem; én egyszer irtam neki. Bizony jól tennéd ha
írnál hozzá pár sort. Miskolczon sem voltam azóta ; Kun Abris
valami jövedelemhez jutott vagy succedált vagy hogy is, elég
az hozzá hogy megházasodott Igarról; lakodahnát febr elején
akarjuk ellakni.

Atadtam mindenütt tiszteletedet, üdvözletedet, s viszont
küld azt mindenki neked is.

Mi pedig (Feleségem Runyában van ugyan beteg anyja
ágyánál) mindnyájan, mindnyajotokat ölelünk, csókolunk.
Aldjon meg a jó Isten benneteket.
Hanva, januar 7.
1856.

igazán szerető barátod
Miska

779.

ARANY_ERcSEY SÁNDORNAK
Nagy-Kőrös, január I2. 1856

Kedves öcsém Sándor,
Pár nap óta fiokomban hever nénéd levele borítékra és

utitársra várakozván. Hogy tehát az időt ne töltse tovább ha-
szontalanúl; noha tárgyak bővében nem vagyok, én is firkan-
tok egy-két sort. Nagy baj ez, tárgy nélkül irni, kivált mikor az
ember már nem fiatal, nincsenek fényes tervei, kilátásai a jövő-
be, melyekkel dicsekedjék, sem kedve bohóskodással tölteni be
a lapokat.

Igazi örömmel olvastam a lapokból Tompa szerencséjét.
Örültem, mert magyar irón, mert barátomon történt e zsiros
megtiszteltetés. Azonban, mint a kapott leveléből értesűlök, még
eddig ő is csak az ujságból tudja, hivatalosan értesítve nincs.
Második eset az irodalomban fekvő ajándék: Vörösmartyé volt
az első, -- de miután lefoglaltatott, aligha özvegye kapja tőle a
400 pfrtot. Gyűjt-e valaki nálatok? Ivet várni nem szükség, fel-
szólítás nyilvánosan nem lesz (nem lehet), de gyüjthet akárki s
a. pénzen az adakozók. neveivel Deák Ferenczhez (Pestre, az
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„Angol Királyné" szállodába) mint árvák gyámjához külden-
dők be. Ismét a nemzet árvái! S még csak nem is kódulhatnak
szabadon. Engem a V. halála nagyon, nagyon meghatott, do
azért nem állok elő verssel, bár a közönség közűl némelyek
lıihetően, várnák. A fájdalom nem mondható ki egészen, a mos:
tani körülmények között, félig kimondva mit sem ér. Ha]1gaS_
sunk: nagyobb a fájdalom mint sem czifra szavakba önthetnök_

Én is összeszedtem valahára „hulladék rongyaiból egyszer
másszor irt fűzfa verseimet", mint Kohári a mult század elején
szokta magát kifejezni. Hadd legyenek egy csomóban! Hecke..
nast vette meg, de nem Toldi-áron. Nem akartam nagyon felcsi_
gázni követelésemet, 800 ftot igért, oda adtam. Szép kiadást
fog rendezni, - egy nagyobbat 8-ban, s egy kisebbet I2-sban_
Ez utóbbi két kötet lesz, amaz egy. Mind a két féléből összesen
zooo példányt szabad nyomatnia, s csak az első kiadás az övé,
Arcképct is mellékel. -

Ez Eı legnagyobb esemény, mi közelebbi levelem óta tör-
tént velem. Uj valamit mikor adhatok, nem tudom. Keveset és
ritkán dolgozok, részint a hivatal foglal el, részint nem vagyok
jó kedvben. Fejzugásom egyre kinoz és nem birom úgy a mun-
kát, mint az előtt. No de majd elmulik egyszer. A hivatalhoz
sincs sok kedvem. Rosszúl esik azt nézni, ami itt történik s várni,
a mi fog. Egy rendeletnél fogva 6 év alatt minden tárgynak
németül kell eléadatni - a magyar nyelvre ugyan kivétel van
téve, - de mit az nekem? Talán már ezen, tán a jővő évben egy
két tárgy nem fog hazai nyelven adatni elő. S az ember nem
tehet ellene semmit. Azok, kiké az intézet, nem mernek, nem
akarnak. Bizony, bizony jobb szeretnék a Debreczeni János
uram házában pipálni, _ kertjében kapálgatni. Lesz, a mint
lesz: még várnom kell.

Anyagilag sem megy az állapot valami dicsően. Az első Tol-
di árából már semmi sincs, föl kellett szedni, házi szükségre,
mert a fizetés nem adta ki. Ha így foly, hiába irok, adok ki.
félre mit sem tehetek.

No de nem panaszkodom mint vénasszony. Ily elvonult
életben, milyet mi élünk nem csoda, ha panaszra áll az ember
szája. Ritkán megyek valahová, - únom az üres társalgást.
inkább olvasok, rá gyújtok itthon. Szeretnék meghitt, bízalm2l_S
körben mulatni, de itt nem igen van hozzám oly közel valaki:
Legfölebb Szilágyi jár be hozzám, - Mentovics, mióta Gy1J-131
a Száraz-Lombokat megtépte, - mintha szuszogna rám. ÉFÍISÖÍ
én rám, mert engem Gy. dicsért. Még egy fiatal collegánk ýflfli
Szabó Károly (a görög-forditó); a többi sem hév, sem hideg-
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Igy az ember örömestebb magába vonul. Zaj os összejöveteleket
pedig, azt tudod, sohasem szerettem. -

Mikor jöttök már el egyszer? Igazán, ha az isten kideríti
az évszakot és a sarat felszáritja, meg-próbálhatnátok ám. Te
már ugyis tudod, hol van Kőrös: engem pedig könnyen megta-
lálsz, az iskola és városház tőszomszédjában. Janinak tán lovai
is vannak már: az egész dolog megeshetnék könnyen. Ha nem
jőtök, a lesz belőle, hogy én megyek haza a nagy vacation.

Tisza Domokos már kétszer irt Afrikából és én egyszer
sem válaszoltam neki. Gesztre kellene küldenem a levelet - de
most nehezen van már Cairóban, minthogy fel a Niluson kirán-
dulást terveztek egy hónapra. Meg kell várnom még egy levelét
s azután írhatok neki. Egészségére folyvást panaszkodik. -

Nagy Laczí bezzeg elhagyta ám az írásban a mi Laczin-
kat! Ez különben jól tanúl, de a calligraphíában nem gyakorol-
tatik, nem lévén írás tanitója e hires iskolának. Most a III. osz-
tályt futja vagy 6 professor alatt, de egyiknek sem lévén tiszte a
calligraphia tanítása, ír, a hogy tud. S ez nagy baj itt. Különben
a gyermekek egészségesek és nőnek.

De nem kinzom figyelmedet tovább érdektelen dolgokkal.
Ajánlom kegyeidbe az én megénekelt fás kertemet, s a házat
„hogy a szelek tőbül el ne hordják" mig netalán arra szükségem
lesz ismét. Ha valami pénzes ember nagyon fenyegetne, el is
adnám, miután jobb volna helyette a városban másutt jobb
házat venni. Minek épen a piacz közepén? De jól megértsd, a
ház nem eladó minden áron, csak valarní pénz aristocratának,
ki árát jól megadná, hogy helyébe kastélyt épithessen.

Ha, régibb vágyaim szerint, földet szerezni, - valami ef-
féle alkalom adná ott magát elő, ismételve kérlek, tudasd azt
velem. Magadnak is volt szándéka: ne hagyj ki engem a számi-
tásból, ha valami mutatkozik. Ehhez ugyan, a mint látom,
kevés a remény, de hátha még is. Pár száz forintom most még
van, - minden órán felmondható -, ha azt is megeszegetjük,
nem lesz. Ajánlom e tárgyat folytonos figyelmedbe.

Most pedig, e beállott uj esztendőben minden testi és lelki
jókat kivánva, - kedves Lináddal Vilmáddal és Lajosoddal
együtt ölelve s csókolva, maradtam

szerető sógorod
Arany János.

[Címzés 2]
Tek. ífj. Ercsey Sándor
h.ügyvéd urnak
Orosháza felé. N.Szalontán
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780.

ERcs.EY sÁNDoR_ARANvNAK

Szalonta, januar 23, 1356_

Kedves bátyám !
Levelemet kezdem legelőször is az időn, mint a szalontai

ember szokta. Kezdem pedig e prosai tárgyon azért, mert vagy
két nap óta már e miatt nem mehetek ki a házból. Nem mehetek
pedig azon egyszerü oknál fogva, mert az istennek esője 36.- óra
óta szakadatlanul esik, s az én bagaria csizmám Szőllősi,u1~_am_
nál van, ki is azt, az én nagy boszúságomra, - nem lévén neki
bőrje - egy hamar meg sem tudja varni.

Szalontán ugyan, mióta bátyámék itt nem voltak, a.töb-
bek közt az a változás is történt: hogy, a szolgabirói hivatal
parancsa folytán, imitt-amott pallót csináltak. De ezt mindé-
nütt olly bölcsen kicalculálták, hogy csupán azon házakig nyn-
lik, a hol valamellyik tisztviselő lakik, s tovább egy lépéssel
sem. S így történt, hogy ezen utcánis, hol most lakunk, Papp
Gábor házaig, hol egy szolgabiró lakik, palló van, attól fogva
pedig idáig, nyakig érő sárban kell jőni. S így esik az is: hogy
én, bagaria csizma hiányából, kénytelen vagyok itthon üldö-
gélní.

Még I3án utnak indított levelöket bátyáméknak, csak
tegnap előtt, és így egy hétre kaptuk meg. S a milly örömmel
vettem és bontottam fel e levelet, - megvallom, épen olly
kellemetlen érzést szült benne annak hangulata s tartalma.

Igaz, hogy magam sem vagyok olly kedvező anyagi helyzet-
ben, hogy jövőm valami bizonyos kenyér-keresési mód nélkül,
csak nehány évre is biztosítva volna. De, legalább jelen-nap-
jaimban, nincs okom különös panaszra; mert még mostanában,
a mellett hogy bizony nekünk is temérdek kiadásaink vannak, -
természetesen egy kis önmegszoritás folytán - egy pár forintot
képes voltam megtakaritani. Hogy jövőre nézve miképen leSZ
dolgom, azt majd az idő fogja megmutatni.

Szinte fölöslegesnek tartom megemlíteni, mikép ezen én
állapotom sem jár kellemetlenség nélkül; de hiszen, szegény em-
bernek, hol nem kell keserü falatokat nyelni, néha-néha? E?
már a világ folyásához tartozik. Annyi jó, társalkodási tekırılieli*
ben, mégis csak van rám nézve, hogy ha az unalmat meg1.11_10fl}»
van egy két ház, hova preferan[sz]cozgatni vagy discurálnı. bl'
zalmasan elmehetek.
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A Vörösmarty árvái részére, Deák Ferencnek Nagy Sán-
dor paphoz intézett felszólítása folytán, Szalontán is megindul-
tak az aláirások. S azt hiszem, hogy legalább Ioo. pfnt be fog

Nem tudom mennyi igaz van azon hirben, mi itt Szalon-
tán szárnyal, hogy t.í. némelly nagy urak, jelentékeny nagy
összegeket írtak volna alá, a fent érintett célra?

A ház a maga rosz állapotában csak meg van. S erre nézve
nem rosz szándéka volna az bátyámnak hogy ezt eladnók, és
vennénk helyette egy másik jó állapotban lévőt. De ez már mos-
tanában bajosan történhetik meg, mert az illyen-féle háznak
nıost már nincs vevője. Én magam is nagyon szeretnék a Tolna
Ferkétől megvett házon jó módjával Odább adni, mert az épitke-
zésnek csak gondolatára is borsózík a hátam. Nem tudom majd
hogy leszek vele.

A fáskert, szokott állapotban meg van. Most vagy 8. darab
fa hibázik belőle olly formán: hogy a körtvély fák helyébe,
mellyek éldegélnek ugyan, de nyomorultan, újakat kell ültetni.
Majd kipótoltatom tehát ezeket tavasszal valami jó fajta fák-
kal.

A búzának, és mindennek ára itt meglehetősen alább szál-
lott. Ezért a 6. köböl buzának eladását, melly még mindig Jám-
boréknál van jónak látom későbbre hagyni. Talán valamit fel-
jebb fog rugni az ára. Nekem is volna 150. köböl részint kétsze-
res, részint tiszta búzám; mit az őszön vettem volt jó drágán, s
mit ha most el kellene adnom, ezen legalább 2-300. pnftot
kellene vesztenem. Még várok vele tavaszig. Alkalmasint Olly
szerencsés lészek ezzel is, mint még eddig minden illyesek[kel]
voltam.

Balog Laci mostanában egy jó darab - mintegy 26. köb-
lösnyí földét árúba vetette. Ezen földről, kik ismerik, azt mond-
ják, hogy nem a legjobb minőségű föld, a mennyiben, kivált
egy része sovány (:de nem szikes:). Egy kissé magasan beszél
vele. Ha ezt j utányosan meg lehetne venni, nem lenne rosz,
már csak azért sem, mert egy tagban van. Azonban ha egy
tagban nem volna is, talán majd itt is megmozditják már vala-
hára az atyafiak füleiket a tagosításra. Ha egyremásra 95. vagy
Ioo. vfntért meg lehetne venni, azonnal tudósitnám erről bá-
tyámat. Igen nagy baj egyébiránt az itten körüli eladó földek-
nél az, hogy míndenikhez valami teher van kötve. Egyiknél, a
tulajdonos vagyonaira, s vele együtt az illyen földre is (:mint
Jelen esetnél is van:) betáblázott adósságıık, -- másiknál, mint
il gyarakí földek nagy részénél, még idővel kivdlthatási joggal
párosult zálogviszony stb. vannak összeköttetésben. No de azért
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van az embernek esze, hogy vigyázzon, ha csakugyan komolyan
akarna az ember egyezkedni.

A mi végül minket magunkat illet: egyik napról a másikra
csak éldegélűnk. A gyermekek nőnek. Vilma már nagy huncfut
némelly apró verseket is tud, mint a minők: ,,Dirmög döı-nıõg Ez
medve” stb. Lajos is viszi magát, s becsületes ember kezd lenni
a mennyiben kevesebbet sír. '

Oleljűk csókoljuk bátyámékat mindnyájokat s míndnyá..
jan.

_ Szerető öccse
Ifj. Ercsey Sándor

781.

ToMoR1ANAszTÁz_ARANYNAK
[Pest, 1856. február 6.]

Kedves Aranyom !
Folyó hó 9-én szombaton tartom az irodalmi estélyt.

Vendégeím ezek: Deák, Otvös, Kemény, Jókai, Érdi, Berényi,
Egressy, Bajza, Tóth Lőrincz, Arany, Mentovics, Szilágyi és
Laczí [Losonczy]. Kérlek nagyon szépen, tedd meg kedvünkért
s jöjj föl szombaton; Deák, Ötvös és Kemény nagyon várnak s
én már dícsekední mertem azzal hogy feljösz. Szállj hozzám egye-
nest.

Vasárnap ~ ha szükség - visszamehettek.
Kedves Családodat üdvözlöm

ölelő barátod
Tomori Ana[sztáz]

Pest, febr. 6. 56.

[Címzés :]
Tekintetes Arany jános tanár úrnak
tisztelettel

Nagy-Kőrös

782.

TOMORrANAszTÁz_ARANvNAK
[Pest, 1856. február 8.]

Édes Aranyom!
Ismételve kérlek, jöj j föl a holnapi irodalmi estélyre. 1103'

zám szállj egyenest. Kocsit is küldök értetek a vasúth0Z- Ne
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kiméld kis fáradságodat; szép gyermekeidet pedig őrzi addig
jó nőd. Csak huszonnégy órát kérünk tőled, tudva, hogy akadály
nem gátol emez áldozatban. Mondtam már, hogy Deáknak
ideálja vagy s óhajtana látni. A nagy kis Ötvös várva vár. Ugy
választám a társaságot, hogy te meg légy vele elégedve. Holnap
kényelmesen a I/2 5 órai vonattal délután följöhettek s holnap
után - ha úgy akarjátok - a I/2 5 óraival szinte délután
visszamehetnétek. Vílágcsalódásban kifáradt lelkemnek csinál-
jatok néhány nagy órát. Gyönyörködöm ha jeleseinket össze-
hozhatom; nekem úgy sem lehet egyéb érdemem - pedig ez
nagyon bánt.

Isten veletek; add át üdvözletemet drága családodnak

szerető barátod
Tomori Anasztáz.

Pest, febr. 8. 56.
U.i. Tegnap este Vörösmartynénak és Vachot Sándornének jelen-
tém kedves nőd üdvözletét; különösen meghagyák, hogy ré-
szűkről viszont jelentsem azt kedves családodnak.

[Címzés :]
Tekintetes Arany jános tanár úrnak
tisztelettel

Nagy-Kőrös

783.

ARANY_TOM`RI ANASZTÁZNAK

1856. február Io.
Édes barátom !
E percben, február Io-én vasárnap, délelőtti IO órakor,

veszem második leveledet. Ha tudom, hogy jelen-, vagy távol-
létem annyira érdekel valakit, nem mulasztom vala el a beme-
netelt, de már késő. Szilágyi és Mentovics rám estek volt, az
igaz, s én éppen azért, álkövetkezetességből, megmaradtam elő-
ször kimondott szavam mellett. Sajnálom, hogy így történt; bár
megvallom, egy idő óta nem örömest megyek emberek közé, s
nálam nagyobbak ragaszkodását mindig szemrehányás gyanánt
veszem. Ami lehettem volna, az nem vagyok, ide s tova az sem
leszek. Ez fáj . . . „Jobb nekem itt Vértes vadonában! "
Mınek a kóróbul koszorút kötni?
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Homályosan beszélek, de annál tisztábban érzek. Legj 0b_
ban, sajnálnám, ha az eseményt irántad való hidegségre magya_
ráznád. Azt ne tedd, édes barátom, győződjél meg, hogy szeretni
soha meg nem szün őszinte barátod

A- János.

7M.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK

Nagy-Kőrös, febr. I0. I856_

Kedves jó Miskám !
Oly rég volt már az, hogy neked írtam, miszerint épen nem

vétek a decorum ellen, ha újra fölveszem ,,levelezői tollamat“
mely a beállott esztendő folytán mindenkkoriš „hanyag tétlen:
ségben pangott". Január 7-éről szól a te utolsó leveled - azaz
nem utolsó, ha Isten éltet s megtart az írántami barátságban,
melynek ugyan elvesztésétől most inkább reszketek, mint vala-
ha, mert eszembe jutott, hogy a rám bízott „izét” mostanig
sem írattam le, mit azóta háromszor is megtehettem volna.
Ezennel csombókot kötök zsebkendőmre. Tehát közelebbi leve-
led fonalán menve (e részben egyszer, tudom, utasítottál, hogy
ha válaszolni akarok, Válaszolj ak illő renddel ne pedig szanaszét
gázoljak, mint a kabócza) - előbb is az „öröködés” tünik sze-
membe. Hisz jól van így is, ha máskép nem lehet, de én jobb
szerettem volna amúgy - mint a czigány miatyánkjában: „add
meg uram kenyerünket . de mindjárt felkiáltó ." Így én
is megértem volna boldogságotokat - amúgy nehezen. Óhajta-

2

nálak azon független helyzetben látni, mit nekem nem adott a
gondviselés. No de, hátha ennyi sem volna. Szakál versét is
olvastam ~ rossz vers, de jó szív. Azt hiszem, minden becsületes
ember őrült [így I] akkor.

Hogy (plusquam) szeretett Gézácskád fölgyógyıilt, annak
szívből örvendettünk. Most mondja Laczi, hogy az éjjel vele
álmodott: oly nagy volt, hogy az ajtón csak görnyedve jöhetett
be - s roppant hegyes bajusza volt. Adja Isten, hogy legyen
egyszer az is - nem mondom: „minél előbb", mert azzal csak
téged vénítnélek, s komám asszony majd nem szeretne tovább-
Már is panaszkodik, hogy rettentően elhiztál - hát ha még
tovább hjzızı (itt z bosszúáııász Szalontai disznõëfız !). Én
mióta Hanváról eljöttem, igen megcsappantam - az étel 116111



-élvezet, csak utolsó szükségben fanyalodom rá. - Reméljük, a
kedves komám asszony édes mamája már nem beteg idő
szerint sem volna ok aggodalomra.

Vörösmarty árváinak, a mint hallom, szépen gyül a sege-
delem. Több ezerekről beszélnek. Mind szép, de még is szomorú.
Egy Vörösmartynak meg kell halnia, hogy családját anyagilag
biztosítsa! Az én ívemen kevés van, csupán a collagatus szegé-
nyes adománya - egy csöpp: kívánom óczeánba essék.

Már pedig hiába beszélsz: daczára a pesti kritikának, ne-
ked megvan, ha nem is érdemlett, de a jelen viszonyok közt
lehetõ' népszerűséged, mig én hasonlót alig mondhatnék magam-
ról. Bizonyltja ezt munkáid gyors kelete - az enyéimnek öt-
hat év kevés, hogy elkallódjanak, s az annyira kürtölt Toldi
első kiadásából száznál több példányt készpénzen kellett meg-
vennem, hogy a második kiadást eszközölhessem. Félek, hogy
összegyűjtött verseim is olyan sorsra jutnak: dicsérik, s nem
veszik. Azonban elég legyen e tárgyat röviden érinteni - én
oly kevéssé vagyok boldog e ,,méltánylás", e ,,dicséretek" -
mint te a ,,mellőztetés" érzetében.

Csakhogy a Szász „leveleit” valahára megkaptad. Tehát
vess zabolát szájadra, fiú, s többé ne zúgolódjál a sors ellen!
Szegény Károly! Ó sem igen boldog lehet Székelyországban.
Egyik testvére a napokban megfordúlt itt Kőrösön, attól kér-
deztem felőle holmit. Anyagilag tűrhető az állapotja - fáj neki
a múlt s az elszigeteltség. Shakspearet fordítja: bár ne fáradna
belé ! Nekem is csak egyszer írt, mióta ott van: de én fölfogom
helyzetét, sajnálom, de nem vádolom. Az a fiatal kedély már is
megvan törve s ennyiben még nálam is boldogtalanabb.

A mi pedig az általad ajánlott vizet illeti: hiszen mosdom
és iszom az Isten adtát, sokszor hónapokon keresztűl. Mindegy.
Néha aztán, ha a viz holtra búsított, egy pohár bomál akarom
feledni a világot s ez sikerül is egy-két órára. Gondtalan
élet, foglalkozás a szabadban, ez segítne én rajtam, de körűl-
ményeim közt lehetetlen. - A pipázást azonban örömest elhagy-
nám, ha a tőled (drága pénzen) vásárolt nagy pipát heverőbe
tenni nem sajnálnám. Eh! török fez, kaftánszerű schlafrock és
pipátlan száj: ez nem járja. Egyéb élvezetem sincs ez árnyékvi-
lágban, mint a füst. De hogy te kilencz heti állhatatosságodat
(veszett hosszú szó) füstbe memii engedéd, azon csodálkozom.
Én tőlem tanúlj állhatatos lenni. Tegnap Pestre kellett volna
mennem, a Tomori estélyére. Roppant irodalmi estély volt:
Deák, Eötvös, Kemény, Jókai, valának a corypheusok. Tomori
erős meghivó leveleket küldött .ide is; citálván engem, Szilágyit,
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Mentovicsot és L. [= Losonczy] Laczit. Külön levél jött -min-
deniknek - amazoknak oly utasítással, hogy engem semmi mó__
don itthon ne hagyj anak. Az enyéim is tele volt[ak] annak bizo-
nyításával, mennyire óhajtanak velem együtt lenni a fönttisz-
telt celebritások s az egész pesti világ. Szilágyi és Mentovics két
nap ostromlottak folyvást, nőm is hozzájok pártolván két -gyer-
mekével; amazok saját bemenetöket az enyémtől függeszték
föl: és még is itthon maradtam, consequenter ők is. Ez aztán az
állhatatosság. Nem mintha a föntírt urakat nagyon nem tísztel-
ném és szeretném, de mert saját becses magamat épen nem bá-
mulom- és szoknom kell azon állapothoz, mikor nem leszek
egyéb, mint Kis Péter vagy Tóth Pál, vagy pláne Tompa Mi-
hály, az én „Paraszt” barátom, ha Isten úgy akarja, mint ő
nem. Mert denique is, ha az ember elhízik, sokkal alkalmasb
papnak, mint parasztnak- s az idylli élet mai világban igen ke-
serves kenyér. De aztán remélem, hogy az általam is óhajtott
viszontölelés nem marad messzire, s bár kedélyem megfogyat-
kozott is haj dani épségében - marad belőle annyi csonka törzs
vagy csuta (az elvágott kartól akarom venni e szép metapho-
rát), hogy vele szívemhez szoríthassalak; s -- ha téged hájassá-
god miatt körűl nem foghatnálak, helyetted akkor a ,,kicsi"
komám asszonyt!

Névjegyes papirjaimat elvárom annak idejében, Palóczy
Ábrist, minden lustasága mellett, köszöntöm és csókolom. A
réztekercset még az őszön beküldtem Kubinyinak, de a Vasár-
napi Ujságbeli hirdetést hiába sürgettem ; hanem most a ,,mú-
zeum" rovata alatt minden újságban hirdetik a bejei tanító
nevét. Ennél többet eszközleni nem állt hatalmamban.

Hát lakodalmaztatok-e már Miskolczon? Mi itt igen, egy-
szer. Én is ott voltam nagy csodára, szinte reggelig. Két vagy
három bálba is híttak, nem mentünk. Restellem a feszes társa-
ságot . azaz minden társaságót a meghitt, bizalmas körön
kívül. Ez utóbbi ritka jószág ; azért biz életem egyhangúan unal-
mas. Iskolai kötelességemet elég pontosan, de nem egész lélekből
teljesítem - én már semmit sem tudok tenni egész lélekből. SZO-
morú vallomás, de így van . . . Különben családom egészségeS.
Julcsa már nem kénytelen fejkötőt viselni, Laczí jó iskolás. AZ
anyjok egy pár napig roszszúl volt, de már annál jobban. -
Az idő ma szép, tavaszi; bár jőne hamar a kikelet. Nem csak
azért, mert már hatvan forint árú szalmát fűtöttünk föl, de
mert tán kedélyem is kitavaszodnék az idővel.

Köszöntjük a hanvai és vidéki ismerős urakat s asszoflý'
ságokat. Te pedig, édes jó barátom, fogadd tőlem s tőlünk 3113 3



Szívből szakadt baráti csókot - melyet a te s kedveseid számára
mindig tisztán, híven megőriz s adandó alkalommal természet-
ben átszolgáltatni magát kötelezi

Arany.

785.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK

[Hanva, 1856. február 22.]

Édes kedves barátom !
Most végeztem be épen egy . nagyszerű költe-

ményt. . .P Nem! egy kis-szerü levelet Sz. Miklóshoz, melly-
ben csuful szidom őtet hogy ottlétünk óta nekem egy betűt sem
irt. Azért ha valami kis epe még tollam hegyében maradt volna,
kijön a neked irandó sorokban. No no! ne ijedj meg, te épen
nem érdemlenéd a korpázást (ha csak a kizlalásért nem, de azt
most elég nagy lelkű leszek átnézni) mert igazán szólva igen jó
ember vagy; irsz nekem hűségesen s ez által örömet szerzesz.
Felhányod ugyan ugy mellesleg hogy behuztalak a nagy pipá-
val, de az nem az én hibám; emtor debet esse cautus = szemes-
nek áll a vásár. Azonban gyerünk tovább:

Az Őröködés meglehetősen devalválva van; Tisztelem ugyan
megboldogult jó aszszonyom emlékezetét és akaratát, s tisztel-
ném ha mit-sem hagyott volna is; de msticusságomnak ezuttal
vége. Pedig János, hidd el nekem: csak addig láttál volna rajtam
nadrágot mig, hivatalomból azt a kis vagyont kellően instrualan-
dom ; azután igazán paraszt lettem volna; feleségemet már tel-
jesen megnyertem, (te azt mondod: elbolondítottam, ugy-e?)
és . de már mindennek vége. Jó lesz akkor is és ugy is,
igazad van. Hanem barátom rémitően boszant ám engem azon
kiabálás, beszéd, és irkálás, mellyet e dolog felett végbevisznek ;
azért is boszant mert valoságos kárt tesznek vele nekem. Még
eddig az irodalomból ha nem cseppent, csordult egy kis húsra-
való, azóta ne add isten hogy egy fillért is kapjak! Hiszen tán
meg is sértenék a minden földi jokban torkig úszó földesurat a
honoráriummal ! S most már inkább én adhatok másnak! ebből
az lesz, hogy a ki nem dijaz: annak egy betűt sem irok, külön-
ben is nagy hajlamom lévén a nem-írásra; s végre csakugyan
elérem a megliterátorotlankodás (szép szó) régohajtott czélját.
En maradtam valosággal a régi szegény falusi pap, de a világ
már dusgazdagnak tart. Minő őrültség! ! !
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Nem igen hálálkodjál a Géza felépülésén, már ismét beteg
volt, most lábadozik; különös hogy ez a gyerek szinte sokat ál..
modozik gyermekeiddel; reggel gyakran erővel kéri elő Laczit
vagy Julcsát, mert ugy mond itt van, azután még az ágy alatt is
keresi! bár itt volnátok! bár közelebb volnátok! egy napot,
egy ünnepet, egy estét olly igen jó volna együtt töltenünk! _..
Magam sem a legviritóbb állapotban vagyok most; febr 12-én
volt az Abris lakadalma; bolond ésszel elindultam, még bolon..
dabbal visszanem tértem, látván az iszszonyú sarat, melly elnye.
léssel fenyegetett. Hozzá meg a minapi viz elvitte a hosszurévi
hidat (nem tudom emlékszel-e reá?) s Karának kell menni
Miskolczra ; visszajövet alkalmasint ott veszett volna a Fátyol
meg a Virág, ha Liptai vontatót nem ad Putnokig; igy aztán
lelekben' testben megtörve hazaértem két egész nap. Miskolczon
sem mulattam és mulattunk jól, az iszonyú habarékban ki sem
lehetett az utczára lépni, s az idő viszontagságai miatt Igartól
Miskolczig megrongált násznép is igen matt volt; de mégis fel-
voltunk hajnalig. Lévai Józsi egésséges, kerdezősködött felőled,
természetesen megnyugtattam hogy nekem sem írsz soha egy
betűt sem; pedig akkor már itthon várt leveled. S még azon
kellemes fogadtatás is feleségem részről, hogy megjövén, hoz-
tam a Bereczék-féle Albumot is, melly Miskolczon Lévainal volt
letéve, s feleségem a helyett hogy a nyakamba esett volna, neki
esett csúf képednek az Albnmban, és ugyancsak megcsókol-
gatta; mellyért aztán én cserében elkezdtem a Bulyowszkiné
[így !] arczképét nem épen csókolni, csak dicsérni, mondván:
ha nekem illyen feleségem volna!

Sajnáljuk édes Jánoskám hogy ismét roszalkodol (beteges-
kedel) megvert az Isten bennünket hogy sohse irhassunk egy-
másnak zavartalan állapotról; remélj, ismét jobbra fordulsz;
s hiszem hogy azóta semmi bajod. Nőm édes anyja is jobban
van, köszöni feleségem megemlékezésedet.

Vörösmarty ivére én még alig kaptam valamit; minden
embernél ív van, kitől kérjek? Szász Károlyt sajnálom, tehát
nem igaz hogy nősűl? _

Jol van János, ne beszéljünk hát a népszerűségről s kritı-
károl. Visszatértem fájdalom én is a pipázáshoz; de hidd el az
az interregnum mig nem pipáztam száj am ízét egészen megvál-
toztatta; azóta nem esik ollyan jól a pipa, mint azelőtt, de azért
szívom, mit tudjak tenni! kivált ollyan idõben mint itt nálunk
jár, esö, sár, viz és arviz; január egészen és nagyban, február
szinte meglehetõsen esős és vizes; be illett volna ez a két hó 3
magyar-irodalomba költöi csillagnak és capacitásnak.
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Advocem irodalom. Látod minő életirást csinál Vahot
Petőfire? Hallod mit beszél a Divatcsarnok Petőfi költeszete rovat
alatt? Forgattad a hires Fáncsi Álbumot P benne Kempelen
Róza novelláját.-° s mit mond Sz. Virgil hogy több becses darab
nem férvén az Albumba a Viszhangban adja ki! aztán ez a sok
pályázás pugyellarisra, fogvájóra sat. Borzasztó emberek ezek!
Kaptál 400 darab mindenféle naptárt Pestről és mindenhonnan,
azon naiv melléklettel hogy hires lévén irodalom-ýartolásoáról
tudja jól a küldő hogy ezt és ezt ıs eladod! Megvesztek ezek az
emberek ! De láttam egy számadást Lévainál, megérdemli hogy
ide írjam. ,,Ön irt a mult évben lapomba hat verset, 3 X 6 = 18.
mond [d] tizennyólcz pforint; de küldtem a lapot, = 15 ft zo kr.
a felmaradt 2 ft 40 kr tisztelettel küldöm.” Ez nem mese, tehát
6 vers = 2 ft 40 kr. -

De hagyjuk ezt barátom, kavarog az ember gyomra; -
beszéljünk másról. - Névjegyes papirod máig sincs a postán,
az ördög bútt ebbe a Palóczyba, - de csak várj, már készen van
ré en.

g Végre kedves lelkem komámasszony, szivemból sajnalom
és sajnáljuk hogy ez a mogorva medve, János ur, nem hogy fel-
deritené kedves komámasszony körűl az órákat, de még elbo-
ritja ; társaságba nem megy, Pestre nem megy, nem hogy család-
ját vinné. Ne féljen lelkem, csak még egyszer az a fehérmegyei
táblabíró Kőrösre menjen lesz az öregnek melege! Igaz, hogy
mi sem megyünk sehova, még Recskynéhez sem; tudj az isten
legjobb itthon. Emi szívéből, lelkéből csókolja öleli, vele Julcsát
Laczit, söt - a mi nekem nem épen tetszik az öreg medvét is.
- Hanvainéval sokat emlegetik, szeretnének sokszor, igen sok-
szor vele lenni; mi pedig örökkön örökké.

A jó Isten áldja meg mindnyájokat; téged is édes János-
kám! Hanva, febr 22 1856.

igaz barátod
Miska

786.

ERCSEY sÁNDoR -_ ARANYNAK
Szalonta, martius 15. 1856.

Kedves bátyám !
Már nem állhatom meg: hogy a levélírási sorrendre tovább

várakozzam. Pedig nagyon jól tudom, miszerint most nem én
következném. De isten neki, inkább más legyen nekem adósom,
ımnt én másnak.
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Minthogy pedig ezen általuk ismert nagy városban jelen.,
leg is a szokott tárgy hiányában vagyok; és mivel nem vagyok
azon áldott jó természettel megáldva hogy ürességekről fecsegni
vagy plane lapokat befirkálrıi képes legyek: kénytelen vagynlé
levelemet azon kezdeni, a min más emberek végezni szokták,
t.i. ujságokon, még pedig. halálozásokat jelentő szomorú
ujságokon.

Tehát először is tudatom: hogy az öreg Jámbor bácsi ig,
mintegy 3. héttel ezelőtt, felesége és fia után költözött.

Szintén ma temettük el az öreg Lovassy Mihályt is, lehetõ
pompával, ki is mintegy 6. hétig tartó betegeskedése után
(zmegiratván velem, mult vasámap, testamentomát:) tegnap-
előtt halt meg. Nehéz fogalmat szerezni azon nagy sirásrivásról,
mit nagy fiai elkövettek. Az igaz, a család helyzete egy kissé
leverő volt, mert anyjok is a legsúlyosabb betegségben fekszik.
Ez ugyan mamár annyira könnyebben van: nıiszerint, a mint
a doctor állitja, minden valószinüség mellett életben marad. -
Az öreg Lovassynak temetése sok tekintetben érdekes volt. A
többek között kíilönös dolog: hogy egy ujorman árkolt nagy
temetőbe (:mellyben ha a szél Szalontáról bennünket el nem
hord nekünk is van egy rátánk:) ő lett az első lakos. - Eletében
ugyis kedve volt a sok föld-szerzésre. Most már van elég földje.

E dráma leírását bevégezve, most már megint ott vagyok,
a hol voltam. Kifogytam a nótából, vagy jobban mondva, elfo-
gyott a nóta.

Illy esetben nem tehetek mást, mint a legközelebb érdeklő
dolgokról való írást.

A ház meg van a maga nem nagyon jó állapotában. A ház-
bérről, bizony bizony, rég hallgatok. Oka ennek az: mert a
tisztelt cs.k. tollnok úr nem a legjobb (:sőt megsértése nélkül le-
gyen mondva:) a legrosszabb fizető. Persze van nekünk mindig
valami leszámitolni valónk; mert mindig akad valami építeni,
javitni és fizetni való. De ez még sem üt annyira (:kivált miután
a mult évről is hátrányban van 3-4. hónap:) hogy neki épen
semmit sem kellene fizetnie. Majd számolok vele rövid időn, S
az eredményt közlendem.

Gondjaim egyike: hogy a fáskertbeni hiányok (:illyesek-
nek nevezvén a több év óta nyomorultan tengődő galagonyálãâ
oltott körtvély fákat is:) kipótolva legyenek. Épen tegnap If"
tunk Csabára gyümölcs fákért. Ha csak ezen feneketlen út az
elhozatást engedi, mindenesetre is hozatunk onnan.

Itten, mint mindenütt, az ára mindennek lebukott. Nekelfl
is volt egy nehány köböl tisztabuzám is, mit jó reménység fele'



ben vettem. Ezt már eladtam hitelben, s vallottam rajta egy
pár száz pengőfnt kárt. Még volna nehány köböl kétszeres bu-
záni és tengerim; de ez, a vett ár mellett - és hitelbe ajánlva is,
3 kutyának sem kell. A bátyámék 6. köböl buzájok is meg van
meg Jámboréknál. Mikor az öreg meghalt, mondtam hogy hoz-
zák hozzám; de mégeddig el nem hozták. Majd elhozatom, s te-
szűnk vele valamit.

Mi magunk csak meg vagyunk valaınicsodás kótyogós álla-
potban. Én magam is most tegnap és tegnap előtt, valami nátha
hideglelés-forma unalmas mulatság miatt a kályha mellett
ültem, s még csak nem is pipáztam! A kis Vilma (:ki engem
folyvást nem akar szeretni:) már nehány hét óta betegeskedik.
Egy darabig baja valódi okát sem tudtuk. A fülét fájlalta foly-
tonosan. Egy pár héttel ezelőtt füle kifakadt, és folyik. A doctor
szerint, oka az, mert ottvaras nem volt. De a szép kis kövér
gyermek egészen oda van. - Lajos pedig naponként elevenedik,
mérgesedik, és kedveltetni kezdi magát. Furcsa kis szalontai
nagy fülü (:a szó teljes értelmében nézve:) gyennek akar belőle
válni.

De hahó! most veszem észre, mikép e szörnyü érdekes
dolgokba az unalmasságig és papirosom terjedelme erejéig bele-
merültem. Ezért kénytelen vagyok ezt befejezni, azon kéréssel
miszerint ugy készüljenek bátyámék: hogy a nyári szünidőt
nálunk tölthessék. Illő elfogadhatásuk végett jó tágas quar-
télyt vettem ki, t. i. Balog Mihályét, hol már laktam. -

Isten minden áldását adja rájok
Ifj. Ercsey Sándor

787.

ARANY_ToMPA MIHÁLYNAK

Nagy-Kőrös márcz. 20. 1856.
Édes Miskám,
Szándékosan halasztottam eddig a levélirást, nem akarván

határozatodra a szentesi ügyben legkisebb befolyást is gyako-
rolni. Nem azért, mintha sajnálnék egy jó tanácsot legjobb

5 barátomtól: de féltem, hogy az önzés kiüti magát a zsákbul,
s azt találom javaslani, hogy bizony csak jöjj el, mert akkor
közelebb leszünk egymáshoz, miután Szentes Félegyházához
(hová vasút visz innen) alig több egy jó állomásnál - s így
majd az én közbeszólásom, ha nem dönti is el, de nehezíti egy
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kissé határozatodat; pedig én jól tudom, mi és mennyi d-010
köt titeket Hanvához, s hogy a megválás fájdalommal 8 .tnjáš
későbbi megbánással történnék. Most, olvasván a Naplóban
hogy nem fogadtad el a meghívást, nyugodtan „veszem föi
ismét levelezőí tollamat” - mondaná valami falusi celebritae

Tehát mafadmzız, mint eddig, 100 mérföldnyire egymásıõi
s a Fátyol és. . . hogy híják a másikat? . . . nem fog alföldi
buzát szállítni Kecskemétre vagy plane Kőrösre, és vendéget
vinni haza? Mi sem félhetilnk minden alsó vonat érkezteket
hogy ,,no! már megint itt vannak azok a Tompáék Ie-, _ _ 3:
Lásd, már én, míg te nap alatt voltál, mindezeket szépen kiczir_
kalmaztam, s bár alig hivém, hogy ott hagyhasd kedves Sajódat
és kék hegyeidet: gyakran elérántottam a mappát s elõ_-eláb.
rándoztam rajta. Önzés volt, barátom, önzés ; mert tudom, hogy
állásod elég jó, de ha nem volna is olyan, mint a szentesi, mely.
nek anyagi oldalát nem ismerem, sokkal nyugalmasb, erről meg
vagyok győződve. `

No de hiszen megvan még a Hermina gőzös, a sajóvölgyí
vasút is keményen épül ez utóbbinak is kinéztem már én az
utját, s ha eszök lesz a vállalkozóknak, épen Hanva alatt fog-
ják elvinni. Aztán csak majd kitavaszodunk már, a „Virágre-
gék“ II. kiadása (melyből egy példány engem is illetne) ffödö-
zendi egy pesti (illetőleg kőrösi) út költségeit, a kis Géza-sem
fázik meg Májusban, s kedves komámasszony, tudom, -únja
magát otthon. Papszász ur szivesen elvállalja egy hónapra a
nyájat, az öreg rector sem lesz idegen elővonni egy párt ama régi
jó tanításokból; Aranyék pedig itthon lesznek és - várjákla
Messiást. Az asszonynak már csirkéi vannak saját industriája
után, azok akkor a legjobbak lesznek rántani. Az öregnr nyo-
matja verseit erősen, már az első kötet (XV. iv) és a másodikból
6 iv átment a szerzői revisión, mihelyt kész az egész, mingyárt
felrándul Pestre, incassálni a honoráriumot, s ellátni magát
kaviár-, sardelli-, aspíck, esparcette (ez ugyan lókerét jelent) s
több ily inyelmi czikkekkel, - lesz minden, még hosszúra me-
télt laskaleves is, melyet te különösen szeretsz. Tehát, édes jó
barátom, közelebbi leveledben e tárgyat tüzetesen kell tractál-
nod, - ha engem tavaly nem tractáltál is ugy, a mint kellett
volna ( Pč ), a miért most is apprehendálok.

Hogy pedig ez időszerínt a naárágtól meg nem válhattá1„
annak, a civílisatio érdekében, denique is csak örülnöm kell-
Mert mi lenne a te potrohodból, ha azt ez inexpressible faja a
ruhának sem tartaná féken? Aztán miért is nevelnéd a sansculotf
te poéták számát. Hallod, mit mond Toldy Ferencz az= UJ
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M,Museumban: ,,a nemes gyümölcs tapostatik, a vaczkor or-
Száglása kiáltatik ki. A Gráczia gımyoltatik, a Múzák oltárára

ss 3, Mystérek és a puszták szűzei ültettetnek. Ily szépírodalomtól
az anya óvja leányát, a mivelt férfi - magát. . . . Uj
ivadék növekszik (de hol?) a jövendő ezé. Ha ebben nem bíznánk,
le kellene a civílisatio érdekében mondanunk egy (ein) iroda-
lomról, mely nem ettől veszi felhatalmaztatását." Ebből bará-

oo tnm nagy rész illeti, úgy hiszem, azokat, kiket mi is kárhozta-
tunk, de illet valamicske minket is. Petőfit ugy, mint Aranyt,
Aranyt ugy mint Tompát. Ellenben hizelgő lehet Császárra
nézve. S ily ember fogja megírni a magyar irodalom történetét,
s remélem hogy minket Pócs-csal, Láczai-val és Mátyásival teend

05 egy categoriába. Te még szerencsés vagy, kevesebbet vétkeztél:
de Petőfi és én !

Virágvasárnap óta szünidőnk van, melyet én gyönyörű
munkával töltök: egy értekezést irok a jövő iskolai programmba
(tudod-e ezt, mi fán tennett?), melynek készítését az idénre

70 nyakamba csapták. - A magyar ,,versidomról" próbálok vala-
mit. Azaz nem az alkaiicusról és sapphicusról, hanem eredeti
népies fonnáinkról. Erről már írtak mások is, de sem elég jól,
sem elég teljesen. Meg akarom mutatni, hogy nem csupán az a
forma létezik, a mi után T . úr sohajtoz, s nem mind formát-

75 lan az, mit ő annak tart. De mikor el sem olvassák ! ignorálják
az egész ujabb litteraturát ! Hanem azért jó emlegetni néha.

Irodalmi kérdéseidre van szerencsém ezennel válaszolni.
Vahot biographiáj át P[etőfi] . . . .re olvastam s leköptem. A Di-
vatcsarnokot nem olvasom. A Fáncsi albumot még nem láttam,

°° annál kevésbbé K. Riza beszélyét. Sz. Virgil mondott már annál
bolondabbat is, így a minap egy szegény patriotámat élcz nélkül
kigunyolt, mivel, kocsisa lévén, nem ,,villába" csak villa mellé
egy szérűre vezette hálni. A sok pályázást fogpiszkálóra 8: c.
látom, de nem eszem. Salamon, volt collega, is jobban járt a

“5 10 aranynyal, mint a Vasárnapi Ujság, respective pedig az
irodalom, a „Lassan a testtel". Nem kaptam 400 darab minden-
féle naptárt, mert tudják, hogy egyet se adnék el belőle. A Lévai
számadása mulatságos, épen mintha Császár Ferencz comptoir-
ján készült volna !

°° A névjegyes papír pedig nekem nem sürgetős, téged érde-
kel, nem engem. Ha el nem küldöd, nem írok, mert én mással nem
folytatok levelezést csak veled. Meglátjuk, ki bánja. Azonban
mea culpa! mea maxima culpa! jobb lesz hallgatnom.

Egészségem (,) mostanában tűrhető; közelebb három
°5 éjtszakát lumpoltam át, holmi névnap féle alkalomból, minden
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rosz következés nélkül. Csak álmaim nyugtalanok, azt nem 3ze_
retem. Kedély hangulatomat már annyira megszoktam, hogy
rendes állapotnak tekintem és - felejtem. Mindazáltal valami
nagyobb erőfeszítést kívánó, önálló költeményre kevés kilátá-
som lehet már, mert az olyan dolog nevelni szokta baj omat,

Igen: tudod-e hogy Mentovics meghalt P . . . .
Valami pápista ember egy csomó írói életrajzot bocsátott

ki, s abban a mi barátıırık nyúlfarknyi életrajza e szavakkal
végződik: meghalt ez évben (1855). Különben kutya baja, az
este is nálam theázott.

Szilágyinak pedig eleven szenet gyűjtött fejére egy, az Uj
M.Museumban közlött czikk. Az ordaliákról beszélvén azt ta..
lálta mondani, hogy a papok tudták a mesterséget, hogy lehet
a tüzes vasat ártalmatlanná tenni, s így fölmenteni azt, a kit
akartak. Most Klezsó a konkolydátumba vetve meg lábát,
ugyan neki esik szegény Sándornak a Csalárdi [ !] Lapokban; jõ,
ha Egerbe nem viszik . . . (kiherélendő) castratío végett.

De elég volt ebből emryi. Kedves komám asszony: ját.
ják-e már ott a mazurka-polkát? Julcsa Sándornap éjtszakáján
mind a két lábát térdig eltánczolta benne. Egyéb nevezetes
ujság nincs is most Kőrösön. Gyermekeím egészségesek: Laczí
azt üzeni Gézának, hogy csak nézze meg őt minden reggel az
ágy-alatt, mert egyszer bizony ott kapja. Az anyjok fris egész-
ségnek örvend, csak néha fejét fájlalja, mint tegnap is. Már vete-
ményezni kezdett, márczius elején, mikor a leghidegebb szél
fujt. Azóta förgeteg és hó van nálunk, most szebb napok járnak,
de a húsvétnak mégis fog maradni egy kis fehérje. Ad vocem
húsvét, boldog ünneplést kívánunk - bele ne sűlj a praediká-
czióba Miska! - és ölelünk és csókolunk benneteket, édesim,
folytonosan, mig a világ ! Isten, isten, isten veletek !

szerető barátod
Joannes sıne

Deák Józsi halálos beteg. Terra

788.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK

[Hanva, 1856. április 7-l
Kedves barátom ! ,
Gondolhatod: hogy a Szentesre-menetel mellett harczolo

argumentumok nem legkisebbike s nyomósabbika volt az: h0gY



hozzátok közelebb sőt egészen közel lennénk; s ollyan jól esett
5 nekünk, midőn egészen idegen emberek, levélben stb szinte fel-

hozták ezt az argumentumot, unszolyán a Szentesre- menetelre;
az egész világ tudja: hogy mr szeretjük egymást, s most egyszer
az egész világnak ıgaza van. - Mégıs lehetetlen volt elmennem,
lehetetlen .f mert:

ıo a) a szentesi papság alig több a hanvainál.
b) két pap van ; senkivel pedig én collegatusban nem le-

szek.
c) borzasztónak tetszik előttem annyira hurczolkodní,

egész (jollehet csekély) alapjában megbontani létezésemet, kis
15 gazdálkodásomat.

d) Feleségem egésségére káros befolyással lehetne az al-
föld - de

e) nincs is hatalom melly őt Gömörtől, s hozzátartozóitól
elszakassza.

20 f) Nagy kérdés: megerösitne-e a kormány .? sőt
g) hetedszer és utoljára semmi sem bizonyosabb, mint az,

hogy csak egy újjnyi feljelentés menjen ellenem, multamra nézve
föl, határozottan elüttetem, s akkor se itt se ott; se pénz se
posztó; hogy a Szentesi egyházvidékben sok pap vágyakozik

25 Szentesre, s hogy sok papnak egészen ínye ellen volt megválasz-
tatásom még az esperesnek is, ezt a követek is végre bevallot-
ták; nem tartom rosszabbaknak az embereket mint ıninők, de
a feljelentést igen valószínűnek tartom, s akkor. .? ez egy
kissé kellemetlen állapot lenne; itt most is egypár példa van

3” illyen; két ember rendes pap volt, változni akartak jobb helyre,
de más is ugyan oda vágyakozott, feladás történt s a két rendes
pap semmi ,` a harmadik pap másfél évi börtönre, hivatalának,
állitolagos nemességének elvesztésére, a nyomdai kár és perkőlt-
ségek megtéritésére, minden felévb'en 8 napi külön tömlöcz, bőjt

35 és nehéz vasra itéltetett egy beszéd elmondasaért, s szándéklott
kinyomtatása miatt. A többit könnyü következtetni. Tehát
maradunk édes Jánoskám ! távol ugyan de mégis közel. Képzeld
a feleségem most a lntrira tett, én csak nevetem ő pedig azt
hiszi: hogy nyer ; mondja: hogy jó lenne erre meg arra, ebbe én is

'° beleegyezem; sőt a kőrösi útra is gondolok; ámbár az igazat
megvallva: az idén aligha lesz belőle valami; mert Géza még
nem elég nagy arra hogy annyira lehessen utaznia; vasúton,
gözösön valami botrányost követhetne el; aztán meg el is van
kényeztetve becsűletesen ; továbbá szegeny feleségem igen

"" sokat szenvedett a múlt télen, lábai dagadoznak, gyenge, fejszé-
dűlős stb; fördőbe akarom vinni nehány hétre; ti is ugy gondo-
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lom a kedves patriába rándultok, hova a mult nyáron is vántak
ínvitáltak ; a Virágregék árát ugyan régen elvitte az öı-dög d'
még is jutna tán nehány garas az utra, csak más körıülmenyéinã
ne akadályoznának. Mondom: ti is elutaztok, de ha máské
lenne, az az nem utaznátok el, s Kőrösön töltenétek a vacatiot?
jertek ismét Hanvára! ezt én nem tréfából mondom, isten engem:
ugy segéljen nem! Látod nekünk ugy tetszik: hogy nem lattunk
benneteket elég szívesen ; az a disznó epemírigy mindent elron..
tott, én is haragoskodtam, komámasszony igen rosz embernek
tart, ezt helyre kell hoznunk; rosz is vagyok én különben, de
hozzátok lehetetlen lenne az lennem. Aztán a Murányi várat sem
néztük meg; a rákalynkba se jöttél; a malaczokat sem öltük meg
(:ne féljetek, nem is fogjuk már, 6 darab volt, mind egy labié
ellopták:) Épen most ront be a feleségem, kérdvén mit csiná-
lok? Aranyéknak írok! No írd meg Aranynénak: hogy most
jőjenek már el, Hajnácskőben a fördőben töltjük jól el az időt!
beosűletemre mondom, hogy ez nem tréfa, a mikor fentebb is
leirtam hogy jőjetek ő épen gondolta .` hogy jőjetek! Hanem tudom:
hogy nem jöttök, ha haza nem mennétek is, nem ösmertek ti
minket még annyira, hogy ezt ne mondjátok: sok lenne megint.:
pedig az isten ugy áldjon meg minket, hogy mindig sem lenne sok!

Ad vocem: jövetel, menetel ; ugy-e Szemere Miklós nálad
volt? én tökéletesen hiszem hogy nálad volt; ugy kell lenni ! Ö
nekem azóta egy betűt sem írt, hanem Patakon hányta a czi-
gány-kereket, mint mondják jobb sükerrel, mint S.A. ujhely-
ben, előttünk.

Hála istennek (leveled folytán megyek) hogy meglehető-
sen vagytok mindnyájan, mi is tűrhetően vagyunk, megva-
gyunk, Géza egésséges, békát fogdos a tavon, megfogná-tán a
totodilnst is; adjon is a jó isten nektek is nekünk is jó egésséget
és egyebet a mi ahhoz kell.

Eddig ugy hiszem, vége felé jár verseid nyomása; igen
ohajtom minél elébb látni; - A Virágregekből persze hogy ducál
neked is egy, s meg is kapod, mihelyt én megkapom Friebeísztól
a kikötött egy pár példányt. Akkor egy füst alatt küldöm majd
el nevjegyes papirodat is. Ad vocem: Friebeísz. Lévaitólz épen
most kaptam levelet; kétségbe van esve; Fıiebeisz elrneflf
Ameıicába, Kalíforniába, Ausztráliába, elment az Operenczıák-
ra, s ötet Verseivel, annak nyomatásával, remélhető praenume-
ransaival együtt, egy betü megnyugtatás vagy értesítés nélkül _e
faképnél hagyta. Én megnyugtattam Józsit avval: hogy=ë1'1 15
jártam már így Esvány gazdával; ez a vigasztalás gond0l01'I1
segit az ő baj án.
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Toldy Ferenc urat pedig a jó Isten éltesse litteratnrárlk 41'
Szél-a; nem rosz gondolat az én tőlem: hogy kör-űlbelöl Seflfflflli.
az Újnizıgyar Muzeumot pedıg épenséggel nem olvasom. KU1°11"
ben olvastad: hogy én millyen hires ember vagyok . . . Í"1'ëä11"
cziaor [szá]gban ıs ; máholnap Ferenczi Terézzel, s Floráv e'
szek egy niveau-n, s ez elég, ha a ,,célebre" Lisznyait el nem e1`l1e`
tem- is. Ez a Kertbeny dicsösége nem az enyém. ,

' A Divatcsarnok meghalt, a Hölgyfutár feltámadní készûli,
Bereczet nem tudhatom mı szöktette meg a Hgyftól ; de -ufllümt
okának kell lenni bizonyosan. ,

Engem pedig, ember! sohse boszants a paraszttáléifufil
mert bár most el nem sült, elsülhet valaha, valahogyan, s élklš01'
meglátod, hogy nem tréfaltam, a Szalanczi romnál.

Va.n-e még nálatok rosz idő? tél es zivatar? itt decerfflbef'
ben nagy hideg volt, januar s februarban folytonosan szakadt az
eső, mart és aprílban (még eddig) a szél fú; ollyan nelilezffll
akar tavasz lenni; pedig már készülődünk az uj házba, igen 10
lenne már otthon lenni; hát még a ki igazán saját házábartf lak”
hatik; Látod te boldogabb vagy min én; ezt erted, én nem-

Bocsáss meg, épen ebédre hínak ; már csak tűrtőztesä 1113'
gad mig eszem.

Meg van. A leves igen sovány volt, a hus dtto; a- bab
meglehetős, mákos csik is lett volna, de azt nem szeretem.

E szerint kedves Jánosom be is zárhatom leveleműtz 119-
ugyan hajlandó vagy ezt a négy lap szót meg szót, mellynek ffe
füle se farka, levél gyanánt elfogadni; - Gézát kérdeztü.l§»,m}t
izen Arany Julcsának meg Laczinak? ezt a lákát iczenem! Én
tehát ide zárom ezt a rókaforma állatot, mellyet kevés 14011301
képzelettel akár denevérnek is tarthatsz.

Deák Jósít igen sajnálom, ohajtom tartsa meg az ÍSÍČUF
Mentovicsot (bár halála utan) Szilágyi Sandort (dtto) szíV35311
üdvözlörn. Titeket pedig lelkeim! mi mindnyáj an szívüfl-kbol
lelkünkből ölelve, csokolva vagyunk és vagyok Hanvári aPf
7-én 1856.

mindig 2} régi
M,1skád

U.-í. Hát. Laczí pajtás tudod-e már a csomót? mégse? ejnye beh
sokáig tanúlod meg!
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789.

SZEMERE MIKLÓS--ARAN'YNAK
_ [Pest,] ro. Apr_ I356_

Kedves Jancsim !
Nem Lasztóczról, - Pestről írok hozzád. Ide kergetatt

sebem Balassához, Borsodon, Hevesen, Nógrrádon át; _. innen
mikor, nem tudom, de nehány nap múlva Bócsára, s ez útban
hozzád rándúlok, de - ha Eötvös Tamái-SSal (testvérnéném
lyánya férje) ki éppen most szabadúlt ki :f0gságából, s szinte
harmadrészes azon birtokban, megyek, akkor csak röviden
lehetek veled.

Ha Lasztócztól Váczig, onnan ide, innen hozzád, tőled
Szó [l]noknak, Szó [ljnoktól vízen Lasztóczig vonom a térképen
újjamat, ez aztán még nagyobb czigánykerelš mint vólt az melly-
nek Éva Andor szobájában tanúja valál. Fáj érzékeny szivem..
nek hogy úgró sebességem csak ezen egy s még ahoz rosszúl
síkerűlt mutatványát láthatád. Bizony átkozottúl vágtam a
székkarjába lábamat, azonban nyolcz piócza restaurálta ; nem a
széklábát, de az enyémet !

Es ha jól felgondolom barátom, egész együtt létünk sem
vólt más mint egy famosus czigánykerek. l\dãSfël év olly nyug-
talan várásomért, másfél napot ad a semmitekellő sors! s akkor
is olly szelesen nyelveltünk összevissza Miskával ketten, hogy
te olykor szóhoz is alig jutottál. - Mind ez azonban hagyján!
de hogy vadkankoponyáímat - ló - fej elšllek iSme1`ted el!
nem barátom, így még soha senki sem sértett meg l

Hej hej Jancsi, rossz fiúk vagytok ti ! nekem már fëlllapet
adtatok, s az alélt utasnak képzelem már félCSeppet Ilylíjtallátek
egő szomja enyhítésére. S meg is akartalak b0SSZűl11i benneteket.
tanúm Pálfi Jankó, hogy közös elindulásurlk reggelen Erdélyi-
töl, Ujhelyben, hívtam őt, jöjjön velem, s előzzünk meg bennete-
ket rövidebb úton a hegyeken által menve. KëPZeleI11 CS0dá1l<0'
zástokat Hanvára érve, s kettőnket már a SZObãb&11 felé-ÍVÍL E
tréfás tervet csak azon aggodalom égettette el, valjon nincs e
valami baj Hanván, valjon nem találnátok é családotok vala-
melyik tagját cholera betegen? Ha tudjuk h.0gy Se bej l Olšyetlen
megtesszük. ,

Láttam ám megéneklett hősöd vidélkét, alsó, felső T01-
dot! Gyöngyöstől Szécsényre menve arra kel-le át bújnefll, meft
ám ugyancsak szűk, s magas bérczekkel körített völgyeeSl<e-
Jól megnéztem ez egymáshoz alig ezer lépéS1'e fekvő két falucs'
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kat, s találgattam magamban, valjon hol állhatott híres bajno-
kod laka? hol élt szárcsatojásokkal? -- Azonban nem bizonyos
Valjon e két falu egyikében született s lakott-é? - Láttam a
Hollókői s Drégeli várromokat is. -

Hazúlról én még Feb. 13 án indúltam, perek s urbérí kar-
pótlási ügyeim miatt Szécsénybe, Gyarmatra. S ha már egyszer
ott valék, sorba jártam rég nem látott ismerőseimet, rokonai-
mat. Ide csak azon hó 27 én értem. Illy tömérdek idö óta tar-
tóztat itten Balassa, heljesben [helyesebben] betegségem ; pedig
bizony Pacteohy[ I] folyama s az aranyat mosó Körös nem az
én vizem ! Most már magam is hiszem, bevan hegedve sebem, de
még itt kell lennem nehány napig. Bizony nem épen szép jegyet
fog ezentul hordani arczom. Most három olly nagy és mint lát-
tad, mert hogy begyógyíthassa orvosom, az egészséges testet
kelletett körötte ki maratnia, azon maró eszközzel, írral -
akarám mondani - melly két napig volt rá kötve. Bíztat hogy
késöbb a természet jobban ki egyenlíti még; majd fülön csipem
tehát a tennészetet. Egy időtől óta vérző ínyemet is reperáltat-
tam. Bizony nem mondhatnám hogy mínd ez kellemes manipu-
latio lett vólna! s legbosszantóbb vólt, hogy nyolcz éve nem
lévén Pesten, a helyett hogy régi ismerőseimet latogathattam
vólna, szobába zárvá kellett ülnöm két izromra, mintegy két
hétig, - mint kalitba Zárt Oroszlány, vagy ha - juh is, - ho-
meros apánkat utánozva.

Mint a magas bérczről lebámuló sárga Oroszlány
A legelő tulkokra, avagy ha - juhokra is. csak a

tárgyra emlékezem, e rossz hexameter féléket most hirtelen
magam compiláltam.

Én itt oly sok idő óta, csak régi barátimat látogattam,
semmi újabb ismeretséget nem tettem. Vén fickó, s ahhoz nép-
szerűtlen, mi a manót keressen a fiatal óriások közt? pedig igen
vágytam volna Jókait s még egypárt megismerni !

Sajnálom hogy nem Miska fele jöttem; de elijesztettek a
rossz uttól, nagy sártól. - A Miska felolvasása nagyon csal.
Emlékezní fogsz rá, hogy Lasztóczon azon már nem tudom ki-
hez írt bohó verse tetszett nekem, s mit tőle szavalva olly jónak
hittem, később nyomtatásban (meg küldte nekem) középszerü-
nek találtam. Igy csalt - mondja Szemere Pál - az öreg
Kazinczy F. felolvasása is, de Miskáéval ép ellenkezőleg, -
egyhangon s minden tüz nélkül mondván fel, például Berzsenyi
költeményeit egészen elrontotta. Kölcsey pedig, mint emléke-
zem Juratus koromból Péczelen, még a ,,vanitatum Vanitás-át
ıs” síró hangon olvasta fel. Ismét Kazinczy Gábor még a leg-
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lágyabb versecskét is kemény hangon, s olykor hamis pathosz
szal. - Miket azonban Miskától, szalánczi utunk közben 01-!
szépeknek állítál, csakugyan szépek is, értem azokat, hol többi;

35 közt ez is áll „zárd a jelen örömet szívedbe, bús napokra téve
el” - nem idézem jól, mert nem tudom könyv nélkül. Azonban
egyet mondok, kettő lesz belőle: én szeretem a mézet, de ott
hol azt Sámson találta, az oroszlán szájában. Erő s lagysá'
együtt, - mint jelzé azt a görög a bikafőn tánczoló grátíákkalg

°° Azonban természetesen nem mondom s akarom, hogy e ketto
minden legkisebb versecskeben is egyesüljön.

Pest sokat épült mióta itt nem valék; de a láncz hídi-a
bar mily szép mü is, haragszom: meg keskenyítette a Danae:
A Duna bizony magas gebe, de ezen roppant nyereg hátán

°5 kisebbé tette. Azonban még így is tizenhat markos paıipa.
,,Mít irjak édes Helmeczim neked?" így zeng Berzsenyi

hozzá írt Epistolajaban, s igaza van, mert rni a manót is írha..
tott vólna ő, Helmeczinek P nekem azonban sok írni valóm vólna
még hozzád, de biz én már bele fáradtam, majd elfecsegjiik

10° együtt a többit. Tehát tartsd honn az orrodat, mert megyek, __
de mikor, biz isten nem tudhatom, nem lehetlen azonban, hogy
öt nap múlva is lehet már indúlnom. Addig is tiszteld tőlem jó
- úgy mondák s mondád igen jó ! - nődet, s most az ég veled!

Miklósod

1°5 u.i. úgy! igéretem beváltom: viszem számodra Rakóczi Ferencz
levelét. Györgytől kettőt is kapsz.

790.

ARANY-szEMERE MrKLósNAK
„Levél Szemere Miklósnak"

K.n. [Nagykőrös, 1856. ápr. 13. kb.]

Barátom Szemere de genere Huba,
Hallom, hogy Pesten ülsz egy hitvány oduba;
Kőrösre is talán eljösz rándevuba,
Hol nem sok köpeny van, de annál több suba.

5 Jöjj édes barátom, készen vár a szoba,
Doktorral, borbélylyal ne légy már alkuba;
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Beteg orrod dugd el kicsávázott . . . . . . . .
Ugy nem árt a szél, mely ered Moszkauba.

Jövel édes társam! sül immár egy tuba,
ra Melyet Laczkó fiam hizlalt a hijuba ;

Itt van Mentovics is, majd betesz a zu-ba,
És Szilágyi Sándor, ez a felnőtt buba.

Itt van még Losonczi, velünk egy szapuba,
Pegazusnak ő is nektárt tölt váluba ;

ıs Nosza hát egy verset mondjon impromtuba,
De ne legyen benne nyomtatási - huba.

Kár, hogy Tompa Miska nincs e koszoruba,
Hanem otthon kuttog Hamván a hamuba,
Majd anekdótázna, mert ő nála sub A,

20 B, C, ezer is van készen a batyuba.

No hadd gyönyörködjék otthon a két lúba,
Melyen Csfzbe rándul vagy Lénártfaluba;
Találjon örömet fiába Gézuba,
Es annak dajkája: telibél Erzsuba.

25 Mi pedig barátom töltsünk a szaruba,
Nem vagyunk professor olyan de - Poruba;
Inkább a beszédet vigyük át te s tu-ba,
Soká élj Szemere, mint nagyapád Huba.

791.

ARANY_s1MoNFFYKÁLMÁNNAK
[Nagykőrös, 1856. április 18.]

Tisztelt barátom,
Ime küldöm a kézíratokat. Nem valami uj dolgok, már

mind megjelentek itt vagy ott. Vegye Ön hasznukat, vagy
dobja el, a mint akarja.

5 Szíves ûdvözletem mellett
Nagy-Kőrös, apr. 18. 1856. tisztelője

Arany.
[Címzés :]

T. c. Simonffy Kálmán úrnak
tisztelettel Abonyban
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792.

ARANY-ERcsEY sÁNDoRNAK
Nagy-Kőrös, april 26-án 1356.

Kedves öcsém Sándor!
,,Megpenditem hónapok multával” levelezőí toltnmat

mondhatná valamely vad lángész a hirlapi correspondensek
táborából. Az egész dolog azon mult, hogy nem volt tárgyam
most sincs ugyan, de nőm levele Linálıoz már napok óta kész'
illő azt beborítékoznom és utnak eresztenem. Előbb is tehetém
vala, de pár napig Szemere Miklós volt nálam, tegnap indult
vissza Zemplénbe, melyet még február elején elhagyott, azóta
Pesten gyógyittatván magát. Bizony nekem sem ártana e szép
tavaszi napokból vagy két tuczatot valamely fürdőben, ha egak
Budán is, tölteni, de a hivatal nem lehet üres, az erszény pedig
nagyon is üres ; így hát csak itthon iszom az áldott budai keserű
vizet, Károli rendeletéből, oly jó reménynyel, hogy tán elmúlik
fejzugásom, mely 3 év óta anynyira bénítólag hat kedélyemre,
Bár eddig is tettem volna! - saját magam és a múzsa örömére,
mely azóta többnyire hallgat, pedig „vita brevís ars longa" s
én még akartam csinálni valamit. Az idő múlik s komoly gon-
dolatokat ébreszt a negyvenedik év, melyet ugyan még be nem
töltöttem, de márczius óta küszöbét tapodom. Az ember eddig
nem élt csak remélt, - s ihol egyszerre ott találja magát, hon-
nan örömestebb néz vissza, mint előre.

Olvastam a lapokban, hogy asseszor lettél a tractuális
gyűlésen ~ ez is szép hivatal s jövedelmes, azt hiszem. Olvastam
még Szatmari schuszter nagyszerű találmányát, a Vasárnapi
ujságban . . . haladunk! Különben nagyon kevés az, a mit Sza-
lontáról hallok, ha leveleid nem volnának semmit sem tudnék
kedves pátriámról, hova pedig ,,szivem visszavonz”. Azon Cea-
lódásban élek, hogy ott nem oly önzők még az emberek, mint
itt, hogy a magyar szívélyes barátság ott tovább s jobban fel-
tartotta magát e czuddar időkben, mint nálunk. '

Egyébiránt, egyhangú életemből oly kevés írnivalót tala-
lok, mintha a patagonok vagy hottentották historiáját a_lšef_'
nám megírni. Hetenkint vagy 16 órát leőrleni, aztán hazajőfllg
olvasgatni - ha van mit - legtöbbször unatkozni, - lflãétálm
a professorátus egyetlen majorjába -- az általad is látott tell-IÉ'
tőbe, - ebből vagy ilyenekből áll életem. Pesten, esztendele
hogy nem voltam - most 1 májusra föl kellene mennem, reszt
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venni a Tomori által adandó „irói” majalison, de nem tudom
föl;-„egyek-e. Verseim nyomatása be van végezve, tegnap küld-
tem fel az utolsó correkturát, - 91 kis octav iv lett - két
kötetben. Ha I-ső májusra megjelennék, úgy én is megjelenném
Pesten egy kis honoráriumért, hogy magam a nyárra ellássam
mhaneművel. Az is jó lenne, ha jutna nehány forint, mivel majd
3 nyáron vagy Szalontára, vagy valahová rándullıatnék. Vár-
tam volna Tompát is, de már, mint irta, nehezen jöhet el: hát ti P

Nem tudom Tisza Domokos hazaérkezett-e már Afrikai
„kirándultából”? Mezey szomszéd biróskodik, a mint hallom, s
létesíti a reformokat Szalonta piarczán. Bizony, bizony ! a halál
nagy rombolásokat tesz köztetek is. Veteres migrate coloni -
ha hazamennék, felét eddigi ismerősiınnek hiába keresném, -
felét az ottaniaknak nem ismerném. Ide s tova idegen leszek
Ott, mint itt, - se kinn se benn mint az ablakfa. Pedig még 5
éve sincs, hogy elszakadtam s elzüllöttem onnan.

„Mint a mely kivert kan elzüllik a nyájtól."
Közelebbi leveledben, ha jól emlékszem (mert a levelet

most nem találtam) irtál valamit ottan levő kevés búzámról, -
hogy nem lehet eladni, vagy mit. A béke áldásai itt is leebb rug-
tatták a gabona árát, váltig káromkodnak az itteni gazdák és
speculánsok. Te is roszkor akartál „élelmes” lenni, most baj osan
kapod vissza buzába adott pénzedet. Azonban, ha e szárazság
tovább tart, még lehet szükség háború nélkül is. Én, persze, azt
ohajtom, hogy bőség legyen, olcsóság, minél nagyobb, igy talán
(?) kijöhetnék fizetésemmel. Mennyi pénz lett Volna máskor
2ooo váltófoı-int (mert circiter annyira megy az iskolai jövede-
lem), - most alig tengődünk belőle.

NO de ezt én neked még minden levelemben irtam, igy
tehát előtted épen nem ujság. De itt nincsen is ujság, az Pesten
van, ott terem, mint a gomba. Hát még a sok naptár! Mennyi
ostromot kell a szerkesztőktől kiállnom ! A kőrösi ujságok nem
igen „nobel” természetűek. Minap a kocsmában egy porosz
zsidót kiraboltak s megölték; közelebbi vasárnap pedig egy
jııhász vagy 3 embert késsel kihasított. Ellenben a ,,kőrősi
krónika” nem sokára megjelenik Szilágyi és Szabó collegáim
bábasága mellett, egy mult századbeli kézirat, mely localis érde-
keken kivül a magyar histoıiának is tesz némi szolgálatot.
Ennyi ujság van Kőrösön. No még: Sárvári Jakab a minap itt
Jãrt, nálam is volt. Öregszik ő is. -

Hát az iskola nálatok mit csinál? hova szokta küldeni
növendékeit? Debreczenbe, gondolom. Szilágyi Pista - Sár-
Vflfytól hallom ~ csakugyan Debreczenbe ment, vagy megy
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Tompa nem fogadá el a szentesi papságot. Megirta okait
s nem lehet nem helyeselni azokat. Pedig mily jó lett volna itt;
közel. Most a kunszentmiklósiak is akarják, -- de nem hiszem
hogy több sükerrel. - '

Épitík-e már az indóházat Váradon? bizony az a munka is
csigaléptekkel halad; még is most száz új vonalt akarnak kez-
deni. A többit vinné a manó, csak a Váradi volna már meg; ugy
könnyebben közlekedhetnénk.

Hát Janit mikor láttad? Lesz-e az idén sok szilvája? mert
derék volna már egyszer megint lequár főzést rendezni, egy-ü1;|;_
De Julit nehezen birnám a haza menetelre, - mert, azt mondja
„megint vissza kell jőni", s az neki oly roszúl esik. Az őszön
csaknem sírt, mikor Gömörböl hazajövet meglátta a kőrösi tor-
nyot, - s én nem tudom miért, mert bár fényesen nem élünk,
úgy igen, mint akármikor, - s tiszteségesen rııházkodik. Isme-
retsége is van a városban, -~ több előkelő házaknál becsűletben
is részesül, mégis örökké elégedetlen, - elégedetlenebb mint én
is. - Persze látja, hogy a jövőre mit sem takaríthatıınk, -
hanem a mint bejő, ugy kimegy, nagyobb összeg, mint a meny-
nyinek kezeléséhez eddig szokva volt. Ezért nem vágyik Kőrős-
ről ideiglenesen sehova, csak úgy, hogy többé vissza ne kelljen
jőni.

Azonban én végére juték levelemnek ,,ha ugyan e négy
lap betűt levélnek elfogadni sziveskedel” mint nekem Tompa
irta közelebb. De én magamról tudom, hogy azoktól, kiket
szeretünk, bármi silány karmolás jól esik, s az ember szinte sze-
retné, hogy ne legyen vége. Hanem, minthogy az enyémnek
ezuttal vége van: csókollak és ölellek kedveseiddel s maradok

mindig szerető rokonod
A. János

[Címzés :]
Tek. ifj. Ercsey Sándor ügyvéd
urnak

N.Szalontán-
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793.

szÁszKÁRoLY_ARANYNAK
K. n. [Kézdivásárhely, 1856. május 1.]

Kedves Aranyom !
Egy örökkévalóság, miólta egymásnak nem írtunk. De

tán én vagyok most a restans fél, s ha nem is - megyek mint
Mahomed a hegyhez, ha az hozzám jőni nem akar.

Te ma, mikor én e levelet irom, hihetőleg Pesten vagy s
ott töltöd az Aldozó csütörtök s a majus Iője öszve eső ünnepét.
Salamon ugyan is azt irja nekem hogy Tomori majus `Isőjén nagy
majálist rendez, melyen a többi irodalommal nehány kőrösi ta-
nár s köz [tük] te is ott lesz hogy az általa kitüzött jutalom köl-
tői beszélyei közül a jobbak felolvastatván, a társaság sanctio-
nálja a bírák ítéletét. Előre is köszönöm hogy te az én Hedvi-
gemre szavazandottál, mert remélem hogy ugy lesz, Mentovich
irja hogy ő is pályázott. Tudom Tóth Endre is, az ő már rég
kihiresztelt Angyal Bandijával. De én remélem, hogy mind eze-
ket legyőzöm. No de ezeknek csak felét vedd komolyan, hanem
egész komolyan azon kérésemet, hogy Hedvigemről ird meg
leplezetlenűl véleményedet. Azt hiszem ezzel is mint egyéb köl-
teményeimmel, ugy áll a dolog, egy pár hely szépen sikerült
benne, de az egész hagy fenn valami kívánni valót, mit én
részemről csak érzek de meg mondani nem tudok, mert ha tud-
nám, ki ís javitanám. Milyen szép lenne már most ha te meg
irnád, hogy pl. Hedvig király aszszonyban mi a kívánni való s
én azt hasznomra fordithatnám.

Hála Istennek hogy rábeszéltetted magadat s adod ki
verseídet. Az Isten áldjon meg érte, mert örökké busulok ha
vagy egy Ágnes asszony vagy Zách Klára eszembe jut s nincs
kéznél. Épen ma küldök Heckenasthoz kilencz előfizetőt azért
nem gyűjtöttem tizet hogy ne kapjak gyüjtó'i tiszteletpéldányt,
mert én baráti szeretetpéldányt akarok kapni tőled - ha tudni
ıllik neked lesznek oly példányaid miket kihányj az ablakon,
mert ha nem, akkor megelégszem a magaméval is -

Édes Jánosom, mi lenne abból ha én ismét kikerülnék
Magyarországra s ide hagyva ezt a szép de rosz Erdélyt megint
azon a csuf de jó Alföldön ütném fel sátromat? Pedig tán nem
tartozik a lehetlenségek közé. En bizony nem vágynám ki innen
ha nem szeretnélek ugy titeket s ha le tudnám rázni nyakamról
az ırodalmat, vagy magamat az irodalom nyakáról, de - Most
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lehetnék kolozsvári professor s tanitanám a theologiát (képze1_
heted mily bölcs férfiu lett belőlem hogy némelyek erre a]_ka1__

40 matosnak hisznek) de még mind nyakig vagyok a professorság..
gal s nem kell; hanem tán mint pap sem veszek örökre itt.

Szilágyi hallom nagyon búsul a mostoha anyja halálán.
én is inkább ohajtottam volna hogy az apja pusztuljon el. Hát Á
Nkőrösi krónika mikor jelenik meg? Nem hiába irtad te: Nagy

45 Kőrös nevezetes város.
Julcsa soha sem válaszolt a levelemre. Tán már olyan

nagy leány lett hogy szégyerıli velem levelezni? A mily arányban
ő nő - én kétszerte inkább vénülök -

Feleséged s gyermekeidet csokolom - kérlek írj, s ha
50 nem restelled sokat

SZK

„Rózsa és Liliom meséje" akaratból maradt-e ki verseid kö-
zül?

794.

GÁSPÁRJÁNOS-ARANYNAK
[Elveszett]

[Berlin, 1856. május 7. előtt.]

[Kéıi, puhatoäa ki, nem lenne-e hajlandó Ács Zsigmond a kolozs-
vári exegeticaı theol gíai tanszéket felvál1aln.i?]

795.

ARANY-ÁESZSIGMONDNAK

[Elveszett]

[Nagykőrös, 1856. május 7]

[Kolozsvárról érdeklődnek, nem lenne-e hajlandó . . . az exegefíca
theológıa tanszékét fe.lvál1al.ı:ıi?]
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796.

ARANY-szÁsz KÁROLYNAK
Nagy-Kó'rös,`máj. 7. 1856.

Kedves Károlykám,
Ne adja isten, hogy egész élted folytán annyira csalatkoz-

zál bármiben, mint csalatkoztál abban, hogy én ez idő szerint
Pesten vagyok, Hedvigre szavazok s ez megnyeri a pályadijt.
Se én nem voltam Pesten, consequenter művedre nem szavaz-
tam, se az nem nyert. Oka az első se-nek óriási lustaságom, mely
nem mozdul örömest, a másodiknak a te kopasz Mentovics
barátod, s a bírák (talán Bérczy s Jókai ipse) kik az ,,Idegent"
eléje tették a te „magyar Hedvigednek" Egyiket se ismerem,
ha olvasandom, írok róla neked.

Ergo: én a budai keserű vizet Kőrösön iddogálom keser-
vesen. Ha most Pünkösdre föl nem rándúlok, nem is tudom
mikor. Azontúl befog a vastag diligentia Augustusig, hej pedig
be jó lenne pár hetet a tavasziakból fürdőn töltenem ! Az a régi
baj mind inkább rögzik, fejem zúg, szédűlések környeztek a
minap, kénytelen valék cura alá vetni magamat, hogy a damoc-
lesi kard leszakadását (azt hiszem, gutaütés lesz) késleltessem.
Ezért nem dolgozok én, mert a szellemi feszültség neveli bajo-
mat, de sokszor képes sem vagyok arra, még a tanítás is nehe-
zemre esik.

Ennyit állapotomról. Különben családom egészséges, a
gyermekek már nagyok, Julcsa régen sarkal már hogy írjak
neked s ő is odazárhassa levelét, de én mindig procrastináltam.
Mikor Robert itt járt, kérdeztem felőled egyet mást, oly jól
ãsett; s elhatároztam másnap írni hozzád, de szépen elmaradt

ız az.
A mi versgyüjteményemet nézi: elég kauderwelsch lesz biz

az. De tudom, hogy más valamikor csak kiadta volna őket:
miért hagyjam másra a rendezést, s az egy két forint anyagi
hasznot? Aztán meg kinek a pap, kinek a papné: ily tarkaság-
ban több ember izlése találhat magának valót. De haragszom
Heckenastra: Józsefre igérte s I-ső majusra sem jelent meg,
pedig az én pesti utam s talán budai fürdésem attól volt fölté-
telezve ; mert akkor kapok pénzt, ha kijő.
_ Hát bizony, Károlykám, abból, ha te Magyarországra ki-
Jőnél, derék dolog lenne. Csakhogy ne volna az ember mindig
Ott boldogtalan, a hol, a minő helyzetben épen van. Én mindig
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elégedetlen voltam Kőrösön, de meglehet, ha innen elmennék
ide vágynám vissza. Hanem minden esetre közelebb kell jõnõá
az irodalmi góczhoz (olvashadd németes ajkkal is: kóczhoz) _*
mert te sokat szenvedtél ugyan, de még fiatal vagy, s a fiatalsá
szenvedése vihar - de nem őszi szél: megtépi a fal lombját erã
szakosan - de nem fonnyasztja le szép csöndesen. De látod
jómagam már XXXIX-dik évemet betőltvén a XL-djkbe for:
dúlék át Márczius elején s 1857 tavaszán, ha azt érem, (benne
is lészek) L betű fog figurálni éveim számában. Ez pedig már
nem az önbizalom kora, kivált ha az ember beteges; úgy vagyok
mint a .ki ösmeretlen mély vízbe lábol, minden lépést félve te:
szek.

Igen! példányod nálam - ha kettőt kapnék is - lesz: de
öcsém, ,,jer és vedd el!" Robert említe olyan formát, hogy találj
felrándúlsz most tavaszon: akkor, ha szinte csak példányod-eı-t
is, kénytelen lészsz Kőrösre jőni: elteszem.

Irtam-e már látogatásomról T[ompa] Miskánál. Zárjel
közt: rád ugyan haragszik ám! azt mondja, úgy elfeledkeztel
róla mint Rózsa Ibolyáról (nb. e mesét idomtalan külsője miatt
önként hagytam ki) - egészen elkevélyedtél! Mert hát -ott
töltöttük a mult őszi vacatiót, én és családom. Igen jól mulat-
tunk, hátha még az a disznó cholera nem grassál a vidéken ! -Így
is láttuk az agteleki barlangot és más gömöri nevezetességeket.
Felrándultunk, ketten Miskával, Zemplénbe is Szemere Miklós-
hoz, (ki a mult napokban szinte megfordult nálam). Láttam
Sáros-Nagy-Patakot s a ,,csürkös" Sátor hegyeket etcetc. Aug.
közepétől szeptember végeig Miskánál laktam.

Ma veszem Gáspár levelét Berlinből, miszerint puhatol-
jam ki, Ács Zsiga (fogtői pap a Duna mellett), nem lenne-e
hajlandó a kolozsvári exegetica theologia tanszékét felvállalni.
Irtam Acsnak, de nem hiszem, hogy Erdélybe menjen.

Szilágyi hordja bánatját . _ . a kalapján, azt látom, szi-
vébe nem látok. A minap össze akadt volt egy pappal, Klezsóval,
a ,,családi lapok" szerkesztőjével. Nem tudom, olvastad-e a
vitát? azt akarta bolond Sándor bizonyítgatni, hogy az ordaliák
tűzpróba stb. alkalmával nem ,,isten speciális csodatétele forog
fenn” hanem olyan csalás forma. Na, meg is rúdalták e vastag
hitetlenségért. A krónika nem soká kijön sajtó alól. Ismered-e
Szabót? excellens kis magyar, et quidem békési ember.

Több ujdonságot nem irok, írja meg Mentovich, haugyflfl
ráér az 50 varjúfej beszedésétől, mely hatóságilag rárovatott,
mint hajdan a jobbágyokra, minthogy fegyvere és f. engedélýe
van. Elég az hozzá, édes Károlyom, hogy leveled igen jól 6Seft»
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(e) mert én téged daczára a távollétnek, s daczára beteges
lustaságomnak, mely sűrű levelezésben akadályoz, „szeretlek
igen nagyon”, és ,,annak vége nem vagyon" - de a levélnek
ezúttal vége vagyon". - Fogadd legszívesb ölelésemet!

igaz barátod
Arany János.

797.

ARANY_ToMPA MIHÁLYNAK
Nagy Kőrös, május 9. 1856.

Kedves Miskám,
Húsvét előtt pár nappal irtam utolsó levelemet, Pünkösd

előtt két nappal nem lesz korán ismét legatioba inditni e kékes
papírt. Már rég tehettem volna, de előbb még Pestet akartam
megj ámi, hogy ujságolhassak, de abból semmi sem lett. Tomori
régóta hi fel I-ső majusra, jelenlenni a csupa irók s művészekből
állandott svábhegyi majalison, de én, részint mert roszúl valék,
részint mert Heckenast késlelkedése miatt a fizetési terminus el
nem jött, szépen itthon maradtam, pedig csak most, pünkösd-
höz néhány napot lopva, csinálhattam volna ki, hogy, bár
rövid(,) ideig, a császárfürdőt használhassam, mi egészségemre,
úgy hiszem, jótékony hatással leendett. Szóval itthon marad-
tam, s nincs miért pesti ujdonságok fejébe, tovább halasztanom
a levélirást,

Okaidat, melyek a szentesi papság elfogadását gátolták,
- kivált az utolsót, a megerősítés felőli aggodalmat, - lehetlen
helybe nem hagynom, bármennyire óhajtsam közellétedet. Ha-
nem az sehogy sem fér a fejembe, hogy ti, (vagy legalább te) -
föl nem rándulhatnátok . nem mondom Kőrösre, csak Pest-
re, mely innen 2 1/2 óra, az útbaneső Czegléd pedig I/2 sincs.
Ha mi e nyáron ismét hozzátok mennénk lakni, megsokallnák,
- nem ti, hanem mások. Mit mondana az az egész vidék, hogy
rajtatok élődünk évről évre? - A szalontai úttól bátran jöhet-
tek, lelkeim, Julinak nincs kedve odamenni, hanemha végkép.
Az pedig még most nem lehet, bár én is ohajtanám.

Szemere.Miklós nálam volt, de nem még leveled vételekor.
Tőlem ma két hete ment el, csak két napot töltve nálam. Kedé-
lye le volt verve, mert noha sebét operálta Balassa és már szé-
pen begyógyult, nálam léte alatt ujra fájni, tüzelni kezdett az,
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s megijedt, hogy ismét kiújul. Így hát nem igen vig napokat
tölttünk együtt, annál inkább, mert engem is háborgata növe-
kedő régi baj om. - Menet hozzád is el akart rándulni Miskolcz_
ról, de elijeszték a nagy sárral, vagyis inkább útitársa ellen-
zette mindenkép a kitérést. Valami homokpusztájok van e
tájon, Kis-Kőröshöz nem messze, azt is megnézte s a mint hal-
lom, árúba vetette. Vele volt egy Kovács nevű ügyvéd, kőrösi
fi, a kit állitólag te is ösmersz. Miklós mint lasztóczi rectort is-
merte régend, s most Pesten összeakadt vele; különben itt ez
ember a legpiszkosabb hirben áll, mint delator, impostor etc,
Sajnáltam, hogy Miklósnak épen ily emberrel kellett utazni, -
figyelmeztettem is - ha nem későn!

A mi engem illet: Budán ugyan nem voltam, de azért iszoın
az áldott budai vizet - és eszem a zöld tavaszi természetet a
szó betüszerinti értelmében: azaz salátát, spinátot, szóval min-
den kapható gyomot, Károlyi rendeletéből, kihez bajom nőtté-
vel folyamodni kénytelen valék. Eddigi vértolulásim a főre,
melyek azelőtt csak rosz kedélyűvé tettek, 3-4 héttel ezelőtt
oly mértékben fogtak elő, hogy gutaütéstől féltem. Kivált este,
lefekvés után, kezdett fejem erősen zúgni, olykori szédülések-
kel, melyek csak egy másodperczig tartottak ugyan, de gyakran
és megelőzve bizonyos különös fájdalom által, mely testem al-
sóbb részeiből az agyra futott V. nyilallott fel. Károlyi pilulákat
s budai vizet rendelt, mellyel már 3 hét óta élek s bár a fejzugás
egyretart, de szédülés nem igen jő elé, vagy nem fájdalommal,
mint azelőtt. Különben arról, hogy dolgozhassak, szó sincs -
sokszor még az iskolai munkát is alig birom, kivált ha napjában
5 órám, - ahhoz készület, correctura stb hamarosan igénybe
veszi figyelmemet. Fürdőre kellene mennem, azt érzem, de
nincs idő és pénz; pedig most használna inkább, nem majd
Augustusban, mikor a szünet beáll. Komád asszony is megint
fájlalja lábát, mely tavaly, mig nálatok ,,papnéskodott“ - azaz
„jegyben gyűrűben" űlt, kényére hevert, egészen meggyógyult
vala, ugyhogy a télen sohase fájt. Julcsa, Laczi egészségesek;
Laczi a csomó iránti kérdésedre savanyú képpel szokta mon-
dani: ejnye! - Julcsa pedig nehány hét mulva mint színésznő
fog fellépni Lucza kisasszony szerepében - a Csalódásokban -
mégpedig nagy leányok közt. Laczí köszöni a lákát Gézubabá-
nak, de nagy fatum érte, mert udvaron bontván fel a levelet és
szeles idő levén, úgy elvitte a lákát hogy azóta se láttuk. Viszon-
zásul épen itt hozza búcsúczéduláját (hirl) szinlaphordója a
NKőrösi nemzeti szin társ [as]ágnak, melyet nem rég így dicSê1'13
fel Szilágyi a hirlapban és igen jellemzőleg: a nők közt van
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nehány használható tag mint Radics Theréz stb. Fogadd e
bucsúczédulát a lókáért.

Ad vocem rosz vers: Czelder megküldte ,,Ibolyáit" egy
költői epistola kíséretében. Méltánylom a jó indulatot benne,
de a versek irgahnatlan roszak - mégcsak nem is lazatz egy se.
Mit Válaszolj ak neki? bátoritni bűn, leverni szívtelenség.

Tomori zo aranyos pályadiját Mentovics nyerte el. Rop-
pant nagy pályafutás történt. Szász két darabot is küldött be,
Hedvig és nem tudom még mit. A Tótok is futtattak, legalább
Endre bizonyosan. Szász nagyon remélte Hedvigért a koszorút,
- de nem mindig papsajt. Különben nekem a napokban irt
Károly, én is neki. Szeretne a szép, de rosz Erdélyből megint a
rút, de jó Alföldre jőni. Ez czélzás, hihetően a turi papságra,
hová először téged s ha nem vállalnád, őt szándékoznak meg-
híni. Nem tudom, Tóth Mihály elfogadhatja-e Kún Sz. Miklóst,
még nem hallottam róla bővebben. Csikai collégánk (az a ki
szemközt ült veled kártya mellett) d. (földvári> vecsei pap
Sz. György óta; Ácsot pedig Kolozsvárra akarják hini exegesis
professorának. Ennyit a papi és tanári dolgokról.

Verseim megjelenése még mindig késik, pedig nekem
Jósefnapra, a közönségnek I. Majusra volt igérve. Tartok tőle,
hogy a censura belé akad valamibe, a mi pedig már megjelent
s nem forgatta fel az államrendet.

A szalontai disznót pedig ne kisebbítsd, mert most látom
a lapokból, hogy egy földim, Kenyeres, Párisba is küldött azok-
ból (t.i. a disznók- s nem a lapokból). Ha kegyetlen akarnék len-
ni, azt mondanám neked, a mit a szinte hizékony Sz. Sándornak
mondtam volt: igaz-e Sándor, hogy folyamodtál, miszerint
statusköltségen Párisba útazhass, mint disznó P - De sokkal
inkább tisztellek, hogy sem e vitzet rád applicálj am.

Egyéb ujság Kőrösön nem létezik, a kőrösi kronika erősen
nyomul (Toldy szerint), sőt már csak a bekötés hiányzik. Deák
Józsi felépült, legalább úgy látszik; már fenn jár, de még leczké-
re nem. Szegény ! épen jegyben volt - de betegsége alatt vissza-
küldte a jegyet, desperálván. Varga collega él és uralkodik, ki
hinné, hogy ifjabb ember Sz. Miklósnál, a mint együtt kisütöt-
ték? 3 évvel tanult alább.

De minek hajhászom én ez ostoba híreket? Levelem egye-
dűli czélja benneteket állapotunkról evidentiában tartani - az
az állapotunkat előttetek evidentiában tartani s egyszersmind
megmondani, hogy mi titeket, édesim, szeretünk, ölelünk és
csókolunk nem phrasisból, hanem benső lelki szíikségből, csupa
önzésből, mert máskép cselekednünk nem lehet. Isten, isten
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áldjon meg, édes Miskám, - Emidnek köszönöm szives g011d0_
latját, mely a tieddel annyira egyezett, - egyezzék is minden
de minden gondolattok, érzéstek örökké! '

Igaz barátod
Arany János.

U.i. Igen! kedves komám asszonytól azt kérdi Aranyné, írhat-e
ő levelet, mig kegyed nem ir .P és tudja-e, hogy Julinak _.: az
anyának - még egyszer sem írt?

798.

ERcsEY sÁNDoR-ARANYNAK

Szalonta, majus 9. -1856,

Kedves bátyám !
Már nem tudtam mit gondolni hosszas hallgatásuk okáról,

midőn e hónap első napj aiban levelük vétele megörvendeztetett.
Én jobb akarván lenni bátyáméknál, sietek ezennel válaszolni,
vagyis akarám mondani, nem kések az adósságot lerázni; annyi-
val inkább, mert bezzeg most a jó és rosz ujságoknak nagybősé-
gében vagyunk, melly ujságok közül azokat, mellyek hamarjá-
ban eszembe jutnak, nem kések egy szuszra ezennel szép rend-
ben előadni. És pedig

I. A közelebb mult békési vásárkor a ,,Kajla" mellett egy
pár debreceni civis atyánkfiát, kik a vásárról jövének 3 szalon-
tai pátrióta megtámadván, azokat földig verték, és Io pengő-
forintot erőszakkal elraboltak tőlük. Ezen bűntény igen alapos
gyanújában Nagy Károly, a pap testvére is el van fogva. Azon-
ban talán-talán kimenekszik belőle. Különben ő nagyon rosz
fiú. -

2. A becsületes malmos gazdák azon dicséretes szokást
kapták fel mostanában, hogy egymás malmát gylıjtogatták.
Igy vagy háromszor (:kevés idő közben jöttével:) a félrevert
harangok zaja riasztott bennünket fel. Azonban most már. 138)'
látszik, felhagytak e gonosz tréfával, miután kötelességévé téte-
tett mindeniknek, hogy malmát cseréppel fedje be, még zpfidlã
haladék nélkül. Nekem e tüzvészek alkalmával természetesen
legnagyobb félteni valóm volt bátyámék háza ; de ennek-
elleni biztosítása, mit egy év előtt tettem, még e hónapi végfllg
tart.
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3. Hogy a rosz közűl semmi se hiányozzék, erőszakos
gy-ilkolás is történt. A közelebbi napokban, K. Nagy Sándor
(Jámbor Kata férje:) István nevű testvérét, annak neje, bizo-
nyos Szemes leány, leítatván, - szeretője és tulajdon testvéré-
vel, egy zo. éves fíúval egyetértve, a legiszonyubb módon meg-
gyilkolták - fejszével darabolván azt össze ; s akkor napon
keritett 300. vfntját elvették. Most ezek is fogva vannak, s
valószínüleg fel fognak akasztatni.

A mi egy kissé nem is lesz ártalmas, nehogy a sodrából
kijőjűnk; mert már Fábián Pistának csak a nótáját danolják,
de őt magát vagyis eltakaıitása módját elfelejtették.

Tudnék még több ilyen-féle gyönyörködtető újságokat
irni; de talán elég lesz most az egyszer ennyi, az effélékből. Lás-
suk már azon újságokat is, mellyek bennünk az índustría terén
is világhirüvé kezdenek tenni.

Ilyenek nevezetesen:
A nagy Világ előtt már tudva lévő azon csizma varró gép,

mely által Szathmári István schuster, a világ minden schustereit
a májdaganattól - meg nem tudom én még mitől - meg fogja
menteni. Ezen nagyszerű találmány mellé, a szükséges com-
mentárt, - a vasárnapi ujság számára, - a minden szépnek és
jónak oly hő pártolója R[ozvány] Gy[örgy] irta, - részt szán-
dékozván ő is a dicsőségben venni.

A Kenyeres dísznai is elmenének vagyis menettetének
Párizsba. Kenyeres se hitte volna, hogy disznöja előbb meg
lássa Páríst mint ő. Az elhajtott sertések kondását szörnyűséges
-cifrán felöltöztette gazdája, és nem késett a fentísztelt R[oz-
vány] Gy[örgy] ezt is lerajzolni, s a V. Ujság számára ezt is
felküldeni, ekként dicsőségünket növelni. Szó a mi szó, sok jó
akarat van ebben a Gyuriban, de minden tettével nevetségessé
teszi magát minden józan ember előtt. No de talán majd meg-
érik már az esze, mert mint sejtjűk, nősűlni akar.

Volna talán még több ujság is, hanem ilyenkor nem jut
eszembe, mikor épen kéne. De hiszen hagyjunk belőlök más-
korra is; és most beszéljünk okosabbat.

Bátyám, egyebek közt, olyan formát is emleget levelében,
mint ha Szalontára jövetelök ez idén sem lenne egészen bizonyos.
Na még e lenne aztán egyszer a szép, hogy négy egész évi itthon
nem létök után sem jőnének el! - Azon esetre ha ez beteljesed-
nék (:mit egyébiránt nem hiszek:) én ezennel declarálom: hogy
minden ittlévő vagyonaikat ellicitáltatom, s az árát megiszom
vagyis megisszuk; - mert eddig azt hivém hogy ha mi értünk
nem is, azoknak meglátására legalább már valahára eljőnek. --
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De biz el kell jőni; mi erre oly biztosan számolunk mint a (;de
nem tudok jó hasonlatosságot lelni :); és pedig oly készülette1
jőjenek bátyámék, hogy az egész őszi szünidőt együtt fogjuk
tölteni; mert azt meg becsűletemre, és pedig komolyan mondom.
hogy ha eljőnek, .mi az iskolák beálltáig elbocsátani nem fog;
juk; s remélem hogy köztünk nem is unják meg magokat. M051;
már szállásunk is -jó, vagy meglehetős van; mert most Sz
György napkor visszaköltöztünk a biró Balog Mihály féle házba.

Mi nagyon szives örömmel mennénk Kőrösre; de ezekkej
a fattyukkal oly hosszú útra indıılnunk nem lehet. Meg ıneltán
tartunk attól, hogy még majd el sem találnának aztán Szalon-
tára jőni.

Sok mindent lehetne még irnom, de már elfogyott a papi-
ros - meg késő este is van.

Aldja isten ezer jókkal
Sándon

NB. Lina nem irhat Julinak mert most épen roszúl van, hanem
ezen nıulasztást jövő alkalommal helyrehozza.

799.

KOVÁCS JÁNOS-ARANYNAK

Pesth 18/5. 1856.

Edes barátom !
Hála Istennek én haza jöttem, még pedig nem egyedül,

hanem Domokossal együtt ; de fájdalom az útnak és a temérdek
költségnek semmi sikere nem vólt, mert Balassa nem csak job-
búlást nem talált, de sőt inkább a betegséget előhaladásban
látja. Szegény fiú maga is sejti talán állapotját, mert mindig
komor és szótalan; bár a szóllás neki nagy terhére is esık.
hana egészen a sisegésíg lelévén apadva. Mi 15-kén érkeztünk
a dunán, sa szüléket kedden estvére várjuk, s a lefelé indúlásrol
még semmit bizonyost nem tudunk, de a hét végénél ez sem
halad tovább. Szegény Domokosnak szebb reményei közzé 'tar-
tozott, hogy mi előtt a szülék feljönnek, még tégedet és csalad0-
dat is meg látogathat, de ezt Balassa nem engedi egy kissé ÖSSZG
akarja szedni legalább a hangját, hogy a szülékre az első benYQ'
más mindjárt ne legyen ollyan kellemetlen. De ha te időt tudnal



magadnak szakítani, s legalább egy estvére berándúlnál, hidd el
Isten előtt is kedves dolgot cselekednél, - Isten áldjon meg!
tégedet és gyennekeidet ölelve, kedves nődet tisztelve maradok

zo barátod
Kovács János

[Címzés Il, _ ,
Tekıntetes Arany Janos
tanár Urnak

N. Kó'rös.

ARANY-SALAMON FERENCNEK

Nagy-Kőrös, máj. 20. 1856.

Barátom Chalamôns!
Adom tudtodra ezen levelem rendében, hogy én pénteken,

azaz f.hó 23-án a reggeli vonattal Pestre rándúlni s hozzád szállni
akarok, tehát valahogy el ne kóıingyálj, - hanem láss engemet

5 oly szivességgel, mint én látnálak téged ha Pestre [így !] jőnél.
Hogy pedig nem korcsmába szállok, azt nem fösvénységből te-
szem, hanem:

1-ör mert irtódzom a korcsmai népes magánytól -
2-or mert pesti barátaimat, kik közé téged is számítni

1” szerencsés vagyok, ily brutaliter megsértení nem akarok. Es
pedig - hogy ezt is megmondjam - .gazdái patientiádat úgy
készítsd, hogy én azt 2 vagy 3 napig igénybe veszem. Addig is

Isten veled

15 barátod jelenben
és Collegád a multban:

I A. János
[C1mzés:]

Tek. Salamon Ferencz “urnak, a ,,Budapestí I-Iirlap" érd.
tárczairójának tisztelettel.

Pest
Üllői út 2. szám. I-ső emelet.
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801.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK

Hanva, majus 24. 1856,

Kedves barátom!
Addig halasztottam hozzátok az írást mig innen írhatok

t.i az uj házból, mellybe egy héttel ez előtt végre valahára bekõlf.
töztünk. Elég becsületes lakhely, egy papnak nem kell különb -
ha neked vagy nekem illyen volna! különösen nekem ki ollyan:
nal sem bírok - semmillyennel sem - mint te Szalontán, hova
ti elébb utóbb vissza (fog) térendetek. Különösen pedig rend.
vül alkalmas ez a ház arra hogy titeket befogadjon; az assze.
nyoknak csupa öröm lenne sütni főzni, nekünk enni inni; a
konyha egy lépés, nem ugy mint a Péterféle háznál. Különben
ha okot mondasz mért nem jönnétek el ismét (az az nem ismét
mert tavalyi itt léteteket a komisz idők miatt nem is tartjuk
itt-létnek) szívesen hódolok ; de azért hogy mit mond a világ! el
nem jönni, annyi: mint többre nézni a világ fecsegését (ha ugyan
az történnék is, mit én nem hiszek) mint a mi barátságunkat.
Hátha közelebb mentünk volna hozzátok? akkor is mit mond
a világ? ! Oh te öreg ember! hát te képes vagy így gondolkod-
ni !? Azt hittem én, hogy te túl bírod magadat tenni a külsőségek
- s felűletességeken. Aztán hát tulajdonképen nem is jöttök
nıihozzánk ha eljöttök is; igazán nem! lakásról, élődésről szó
sem lehet; mert én ime áperté kimondom hogy kedves komám-
asszony milıelyt ideértek, egy vagy két csemetéjével megyen
Hajnácskőbe, hol már feleségem várni fogja. Mert lábfájás ellen
a földszínén ez az első fördő. Aztán nyugalmas, kedélyes[ ;] öltöz-
ködni, mutatni, szerepelni ott nem csak nem kell, de nem is
lehet; azonban az öszinte jó társaság sem hiányzik. Ott pedig
édes jó barátom mind Arany született Ercsey Juliánna asszony,
mind Tompa született Soldos Emilia asszony az ő kedves csomo-
táikkal [így !] élnek szépen a traktérból a magok erszényébőli
mi csak ollykor ollykor rándulunk hozzájok ingyen kosztrg.
szemecskélni, poharazni, pípálgatni. Igazán mondom: a förd0-
ben töltendik asszonyaink egészen, gyermekeink részben el
időt, magunk is kirándulásokat teéndűnk. Igy ha a vılágflak
ollyan nagy gondja volna is ránk mint a minő kicsiny van: fel
se tünnék a mi dolgunk senkinek. A kérdés azért igy áll! MF11'
tek-e Szalontára vagy máshova? ha igen: menjetek isten llllfêí
vel! ha nem: minden esetre jöjetek hozzánk! Tudom ıgefl 10
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hogy szegények vagytok velünk együtt, pénz nincs sem itt sem
Ott; de azt is mindketten tudjuk már, hogy a kirándulás Kőrös-
tõl Hanvaig nem kerül ollyan igen sokba. Én is te is írjunk addig
nehány verset (komolyan beszélek), tegyük össze a dijt, isten
engem kijövünk belőle! Mi mindenesetre elmentünk volna Kő-
rösre, de Géza még gyenge ollyan hosszu utra, vagy ha nem is:
feleségemnek lábfájása, fülzugása miatt fördőben kell tölteni a
nyál' ÍŐ I'éSZél3.

Aztán édes Jánoskám! a milly öszínte sajnálattal olvas-
tam ismét szorongató bajaídat, változásaidat, s a milly nagy
'lelki örömmel ohajtanám teljes egésségedet: épen olly nagy
vágyam téged is Hajnácskőben látni, hogy próbáld meg vizét; ki
tudja: hátha használ, mert Aranyérben is hatalmas, pedig neked
Aranyered van, az bizonyos, mintha engem írnál le bajod rajzol-
-ván, engem nehány évvel ezelött. Ezt a dolgot immáron bere-
kesztem; fontoljátok meg; mi nem beszélünk politikából azt
tudhatj átok.

Szemere Miklóstól nem birok levelet csikarni, bizonyosan
.megujult baja; igen igen, sajnálom.

Kovácsot ösmerem, jól ösmerem; lasztóczi rektor volt ;
ro-Iz éve, hogy nem hallottam róla semmit, a mit most hallok
sem sok, sőt roszabb a semminél.

Czelder már én belőlem kifáradt, most te következel; saj-
nálom ezt a boldogtalan embert!

De azon igen örülök hogy Mentovics nyert; igen hátra-
nyomta ezt a fiút az uj (a legujabb) óriás irodalom, sőt Lévai is
igen roszul bánt vele egykor. Vallyon te János, nem hiszi-e
azt a közönség, hogy mi is mindig pályázunk, de sohsem nye-
rünk? Furcsa volna! én a turi papságot sem fogadom el; nem is
híttak meg.

Valamint a Kölcsey-emlék felállitásara sem mentem, bár
felszólítva voltam; az én lelkem is fáradt, testem elég kövér
ugyan, de épen azért ez is fáradt; erszényem a legfáradtabb. Aztán
internirozva is vagyok; elmegyek ugyan én akárhova, mint
tapasztaltad, de szerepelni mégsem lehet.

Épen most olvasom, hogy Verseid megjelentek. Hála
istennek! tehát a censura semmiben sem akadt meg. Én is -
hallatlan! -- gyűjtöttem rá 3 praenumeranst, de már a terminus
elmula; ime itt van a 6 pengő forint, közbenjárásod által eszkö-
zöld, hogy Heck[enast] küldjön ide nekem 3 példányt a Pest-
Kassai gyorskocsin, a császárin t.í., Tornallján' lévén a vég-
statió. - Ime én is küldök a Virágregékből, de nem neked, ha-
nem Julcsa leányodnak ; te azonban ezen ne botránykozzál meg,
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hiszen virág vagy te magad is! persze én is elvárom a Ve!-Se_
ket. -

Tóth Mihály nem hiszem hogy elfogadhassa a Kun szent
miklósi papságot; a Pákh apja az öreg supeıintendens van épen
ezen állapotban itt, harom helyre is meghívták, de sehova se
mehet.

A bucsu czédulát köszönöm, sőt azt is megbocsátom hogy
hozzám „járultál e merénynyel”,` igen ollyan vers versnek, mint
az én rókám rókának.

Kedves komámasszony eddig bizonyosan vette feleségem
levelét, igy mentegetni nem-irásaért már idö után lenne. Mondd
meg kedves komámasszonynak, hogy már én igen jó, szelíd
ember vagyok, csak akkor csinálok még néha egy kis ribilliót,
ha illyen hosszu vágott laska van a levesben ; [Ide apró, görbe
vonalakból álló gombolyagot (laska-halmazt)rajzolt.] de a tar-
konyát annál inkább szeretném, csak volna a ki csináljon!

Te pedig édes Laczíkám! kövess el mindent apád anyád
körül, (remélem Julcsa is egy értelemben lesz veled ebben, mi
különben ritkán történik) hogy eljöjetek; ha meglátlak, köszönni
se hagylak mindjárt a csombókra tanitlak meg!

Míndnyájotokat végre mindnyájan szivünkből, lelkünkből
ölelünk, csókolunk, várunk . . isten áldjon meg

igaz jó barátod
Miska

U.i. A pénzt más uton küldtem fel Heckenastnak.

802.

ARANY-CSENGERY ANTALNAK

[Elveszett]

[Nagykőrös, 1856. május 28. kb.]

lgólesett neki, hogy barátja felesége is úgy megértette. A Hölgyfll'
tár birâl ja az ilyesmit n k részéről lehetetlennek ta.rtja.]



003.

EMöDvDÁNrEL~ARANYNAK
[Elveszett]

[Pest, 1856. június eleje]

[Magyar Néplap c. politikai, ismeretterjesztő és szépirodalmi képes
újság indul június 15-én. Szabó Alajos szerkeszti s Ő, Emődy a politikai rovat
vezetõje. A szerkesztőség nevében kéri Arany közreműködését.]

804.

CSENGERY ANTAL-ARANYNAK

[Elveszett]

[Pest, 1856. június II. után.]

[Fiuk született. Felesége kérését is tolmácsolja: fogadja el a kereszt-
apaságot. Fiukat Lórándnak szeretnék nevezni. Úgy tudja, magyar név.
0 AJ_._ büszke lehet a verseire: Greguss magasztaló méltatására s arra
ıs, hogy kolteményei olvasóira, így az 6 fel ére is mélyen hatnak. - Végül
üzen a ,,krónikásoknak": Szilágyinak és SÍÍŠŐ Károlynak.]

805.

ARANY-FÖRDŐSLAJOSNAK

[AJ. Lk. X111. Jz.]
[Nagykőrös, 1856. június 16.]

[A kecskeméti gimnáziumban felajánlott igazgató-tanári állást nem
fogadhatja el.]

[Címzés :]
Tisztelendõ tudós Fördős Lajos urnak, a kecskeméti ref. egyház
érdemes lelkészének, megkülönböztetett tisztelettel

Kecskeméten.
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806.
KovÁcs JÁNOS-ARANYNAK

Geszt zr/6 r856_
ÉdesJanim!
Kinek panaszkodjék másnak a sebhedt szív, mint annak

a ki őt megérti, s fájdalmait vele együtt érzi. Ti mind a négyen
szerettétek azt, kit mi ma délután 4 órakor örökre elvesztet..
tünk; mert Domokos nincs többé az élők között. Hétfőn estve
óta nem kőlt fel; én már szerdán reggel borzasztó szenvedések
közt találtam, - már csak ritkán eszmélt-, széke és vizellete
többnyire alá ment; a mit pedig ma reggeli 2 órától estveli 4-ig
szenvedett az kibeszélhetetlen, pedig ma többet eszmélt, mint
máskor. Először is nekem mondá, hogy hajoljak hozzá, s kebliı-e
ölelve vett tőlem egy hosszas búcsút; azután anyjával tevé ezt,
nehéz könycseppeket húllatva nagy szemeiből ; apjával, Lajossal
és Nánival talán nem vólt már ereje ezt tenni, de körülte állot-
tak ezek is. E napot soha el nem feledem. - Kálmánt csak
hólnap estvére várjuk Peströl, s László nejével együtt Parádon
van. - Hallom, hogy haza érkezte óta is akart valami költe-
ményt írni; de az alkalmasint nem sikerűlt, mert könyvében
most is az az utolsó, mellyet te már Pesten láttál, s mellyet ide
írok, hogy ha jónak látod, küld meg a Vasárnapi Ujságba és a
Pesti Naplóba. Ezt még a Niluson írta.

63. Feljajdulás (:Febr. 29. 1856 :)1

Árnyéka ifjú napjaimnak,
Dúlt éj jelim kisértete,

Sáppadt betegség! meg nem ingat
Jaj om? sírig kisérsz-e te?

Mint márvány hölgy kit víg szeszéllyel
Az ifjú eljegyzett vala,

Híve közt s közte minden éjjel
Lőn a kéjnek válaszfala

Te is, nyújtnam[ !] ki én epedve
Bár milly örömre is karom

Ott termessz, és fagyos öledbe
Vet egy kegyetlen hatalom.

1 AJ. kritikáját e versről nem ismerjük.
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Elhagytam mindent, hont, családot,
Kit szerettem, s ki szeretett,

Nem mondva, hogy ki menni látott,
Láthat-e szinte jönni meg.

Kerestem a nap tűz sugarat
Dél és keletnek fövenyén

Fizetve érte búnak drága árát
Erte [Erte], elhagyott jövevény.

Az épek között beteg vóltam,
A betegek közt idegen

Támaszért bár hova fordúltam,
Elfordúlt minden hidegen.

Egy szép vidék, vagy óriás rom
- Igaz - sokszor gyönyört adott

Lelkemnek; s testi rósdám ; kínom
Felől álomba ringatott.

Rövid álom, mellyből imetten
Csak kőnek láttam a követ

S a legszebb helyen is könyeztem
Hogy benne senki sem szeret.

Már most megtérek ; - számyak nőnek
Lábomra, alig várhatok,

Lassú forgásán az időnek
Megnyúgodni alig tudok.

De 's[zs]arnokom is megtér velem
S a viszontlátás örömén

Feltámad - már előre félem -
Mint vészfelhő nyár közepén.

De jó I Kinozz undok penész te!
Lelkem rajtad győzelmet ül

Otthonn; csak ne legyek elűzve,
Ne legyek többé egyedül.

Most már inkább megérti azt a közönség ; - kezébe adhatod a
magyarázatot. Szegény ifjú ! ő telyes harmadfél évig szenvedett.
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Isten óvjon benneteket illy csapástól. Kedves nődet
gyermekeidet, s magadat ölelve maradok '

I barátod
Kovacs János.

A Szilágyi úr levelét vettem, de erről majd máskor.

807.

ARANY-CSENGERY ANTALNAK

Kőrős, jun. 23. r856_

Ne vedd mellőzésnek, kedves barátom, hogy becses leve-
ledre valamivel később válaszolok. Egy párszor már belefogtam
s mindig kivertek belőle, most hannadszor kezdek hozzá, s reme-
lem, be is Végezhetem.

Kedves fiatok születését örömmel értettem meg, s büszke
vagyok a keresztatyaságra; szeretett nődnek bizahnát legszíve-
sebb köszönettel fogadtam el. Remélem, hogy kedves ,,komáın-
asszony" leszámítva a leszámitandókat, fris egészségnek ör-
vend, s keresztfiam a németet épen ugy ,,sapperment !" kíáltásra
fogja egykor fakasztani, mint bátyja. Isten tartsa meg s növelje
derék szülei örömére! A Loránt nevet én is magyamak tudom,
használtam is egy episodban valahol.

Büszke lehetnék verseimre, nem a G[reguss] magasztalá-
siért, hanem a hatásért, melyet egy anyai gyöngéd kedélyre
tőnek. Az én lyrám - magam is úgy érzem ~ oly zordon! nincs
abban az ifjuság heve, a leglyraibb érzemény ~ a szerelem,
hiányzik abból. Azért természetesnek tartom, ha ifjú és női
kedélyekre alig hat, - s nem akadok fel a Hölgyfutár birálatán,
mely azt mondja, hogy verseim olvasásához ,,igen-igen józan
elme, a lehetségig higadt kedély kívántatik." De ki tehet róla!
nem akarok több érzelmet fejezni ki, mint van, s fő gondom aZ.
hogy épen annyit, se többet se kevesebbet, fejezzek ki. Óvako-
dom oly fokától a lelkesedésnek, hogy ne tudj am, mit beszélek
és miért. _

Egyébiránt Greguss „magyarázata” - mint ő nevezı -
szerintem egészen más kifogás alá esik, mint te véled. Az nešfl
csupán méltánylás, az magasztalás. A körülmények, bárınıI101<
legyenek is - soha sem jogositják fel az ítészt, hogy eltérjen fl
szigoru igazságtól. Én azt hiszem, így is többet adott. Hunt
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érdemlem. Ezt pedig nem szerénykedésből Irnondom, mert jófor-
man ismerem a helyet, mit hazai költőinlç közt elfoglalok, Tu-
dom, hogy számosan meghaladnak geniuszzıa nézve _- Zrinyitől
petõfiig _ ; csaknem mindnyájan tennészzeti könnyüség s ter-
mekenységben - sokan a nyelv s költőL dictió bájában. Az
én érdemem ama - félig sükerűlt - törekvés: formát és tár-
gyat öszhangzásba hozni - egészet alkotr~n_ E tekintetben tn-
dom hogy áll régibb költészetünk - tudor;-n, hogy én itt még a
kezdők, 1.ll3l3Ö1'Ől( lšÖZlI áll0k. Ezt G[1'6g'l1SS] i5 kiemelte, de úgy,
mintha már én elértem volna a netovább:-at, 3 mintha ez út,
melyre léptem, egészen sajátom volna. Oh. nem ! Minél jobban
tágult látköröm, minél több Infifemekkel ismerkedem meg, 3,
világirodalomban: annál jobban meggyőző-dtem, mi hiányzik a
mi költészetünkben. - Fonna - nem a jar-nbus és tı-oehaeus -
hanem ama benső forma, mely a tárgygyal csaknem azonos,
Erezni kezdtem, mi az, a miben a mesterek - Homértól Béran-
geı-ig - egyeznek: bár külsőleg - kor - nemzetiségi stb, _
viszonyok szerint oly különbözők. Ezt a vızlamit megfogni, ma-
gyar viszonyaink közt reproducálni, vala törekvésem, s hogy
nem egészen jártam tévúton, mutatja a legflletékesb tekintélyek
egyhangú elismerése. De hányszor maradtaın elõképem megett!
hányszor adtam töredéket az öszhangzó egêsz helyett ! Azt csak
én tudom s érzem.

Hogy Greguss a balladai műszabályolçat csak az én balla-
dáimról vonta volna el: azt se mondhatnárm. E balladák legfö-
lebb csak magyarban ujak, de én a formát :nem teremtém, csak
átültetém magyar földbe; sőt tulajdonkép ezt se én tevém: a
magyar népköltészet már bírt balladákkal, melyek amaz észa-
kiakkal meglepő hasonlatot mutatnak. „Megöltek egy legényt"
- [,,]Fehér László" már mintáııl szolgáltıata. Greguss széles
olvasottsággal bir a külföldi ballada-irodalolnban is, s teljes jog-
gal alkalmazhatja rám az onnan elvont szabályokat. Csupán
legutolsó közleménye indított mosolygásra_, hogyan erőlködik
az Egri leány III. szakaszát sapphó-mértékıe huzni. Való, hogy
van némi hasonlat: de én előttem - al engyel tánczot irván le;
pl.

U u-ug- Öv- uu-
ÍMagyar és / lengyel // deli tánczra / lendûl

amaz ismeretes lengyel dallam lebegett:

9-9000* U0-U --

[,,]Busul /'a lengyel/ hona álla Í potján” _
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a nélkül, hogy a positióra szorosan ügyeltem volna. Azért majd
igy scandálom:

-uu-- Öv-U --
Rozgonyi / püspök I/ palotája / nyitva
Négy sor ab / - lakkal /I kivilágo / - sitva --

majd meg így:
Õu-u-- -u- -u

Magyar ott / a lengyelt // szivesen / látja

Uj is- / merőse // régi jó ba / rátja.

Azt tudom, hogy a mondott lengyel dallam szerint végig 'ëne_
kelhető.

De elég is legyen már magamról. Gyulai oly derék eniber,
hogy nekem még egy sort se irt, mióta kint van. Gyennekeimı-61
megemlékezett, küldött holmi csecsebecsét: de nekem egy “jötát
se irt. A krónikásoknak megmondtam izenetedet köszöntenek.

Egészségem tűrhető: de a múzsa egyre hallgat. Valami
tompultság jő reám, mihelyt a húrt feszítni akarom. A marien-
badit orvosom nem javallja s én nem merem ellenére megkisér-
teni.

Élj boldogúl, kedves barátom, s fogadd kedves nőddel s a
tieiddel együtt legszívesb üdvözlésemet !

igaz barátod
Arany Iános

U.i. Egyetlen versem van kész: bizonyos pattogó dactylusok,
melyeket a Nép Könyvébe azért nem adok, mert nem a nép-
könyv közönségének valók. A „Pesti Naplóba” szántam, hová ez
évben még semmit se küldöttem. Köszöntsd nevemben- B.
Kemény Zs. urat és add át e verset.

808.

ARANY-KOVÁCS JÁNOSNAK

Nagy-Kőrös, jun. 25. 1856.
Kedves barátom ! . I
Leveled kimondhatlan fájdalommal lepett meg mindnya-

junkat. O tehát nincs többé! Elszakadt a remény utolsó szála
is, melylyel még oly jól esett magunkat ámítani. Én el valek



készülve rá, láttam a damoclesi kardot, de ily hamar! azt még-
sem gondoltam. Mintha csak azért élt volna eddig, hogy övéit
megláthassa, szerettei közt múlhasson ki s a családi sirbolt nyu-
gossza korán elhervadt tetemeit. Szegény fiú! . . .

Nem merem ezúttal a szülék nagy bánatát vigaszommal
érdekleni - rád bizom, édes jó emberem, hogy alkalmas időben,
mikor jónak látod, fejezd ki előttük részvétemet. Mondd, hogy
a hosszú életre méltóért itt is keserű könyek fakadtak. Isten
enyhítse az övéket !

A megküldött költeménynyel majd meglátom, mit teszek.
De nem lenne-e jó gyűjteményéből egy füzetkét válogatni s azt
sirjára tenni mintegy engesztelő áldozatúl . . .

ammam . .
His saltem accumularem donis, et fungar inani
Munere?

De nálam kevés verse van meg.
Isten veled barátom, máskor többet

Arany János

809.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK
Nagy-Kőrös, Jun. 25. 1856.

Hosszú idő az, édes barátom, mely közelebbi válaszod óta
elfolyt s én mindig készültem irni, de mindig a készületnél ma-
radtam. Most a ,,kis bíró” annyira korbácsol, hogy tovább
nincs mód ellentállanom ázsiai indolentiámmal.

Az első, mit irhatok, szomoru: a geszti kis poéta - ki
egy időben téged is érdekelt - nincs többé. Ma kapok levelet
volt nevelőjétől. Ők a telet Afrikában és visszaútazva Ázsia
partjain töltötték, majus végin érkeztek haza. Junius elején
még Pesten voltak, akkor én is felrándultam, hogy láthassam,
- onnan Gesztre mentek, a fiú ágyba esett és 21-én meghalt. 18
éves volt még - sajnálom, igen sajnálom: ha nem egy jeles iró,
költő, de mindenesetre irodalom kedvelő főur veszett el benne.

Tehát végre csakugyan az új házban laktok! Légyen te
kőfalaidban csendesség, békesség, öröm és boldogság! Elhiszem
pedig, hogy az a ház igen alkalmas lenne elfogadásunkra: de,
édes barátom, beszéljünk komolyan. Azt csak nem gondolod,
hogy én serio tettem ama kifogást, hogy mit mondana a világ,
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ha nyakatokra mennénk. S te komolyan visz e tréfás argumem
tnm ellen. Hát bánnám én, S. J.né asszony ha a nyelvét öltene is
ki! Mit tartoznék az énrám, ki vele soha az életben nem érint1.;ez_,
tem? Vagy bánnám én, akármit mondana Péter vagy Pál? De
nem az van ez alatt, édes Miskám, csak nem akartam a dologı-61
komolyan beszélni. Te magad is elismerheted, hogy, bár együtt
lennünk halálig jól esnék, - látogatásnak az a két hónap eleg
volt, s indiscretio lenne ismételni, legalább mig ti is vissza nem
adjátok. Szalontán már 4 év óta nem voltunk, s hogy most sem
megyünk, annak is ilyenforma oka van. A szives unszolás, (a ti)
részetekről, áldott jó lelketekre mutat: a mi részünkről, illik
vissza nem élnünk barátságtokkal. Azért hát csak itthon mara-
dunk - legfelebb rövid kirándulást teszünk Pestre, vagy vala-
hova.

A dolog, szerelmes papom, így áll: nyugodjál meg benne,
s azért ne vádolj bennünket hidegséggel. Ki tehet róla, hogy 3
múlt évi kirándulás örömeit - részben - megzavarta a czudar
körülmény? De hisz azért mulattunk mi, örültünk mi eleget.
Most is, ha jó órát akarunk szerezni magunknak, csak a Hanvai
kirándulást hozzuk elő, veletek múlatuıık. Az emlékezetből ha-
ınar eltűnik az, a mi tán keserű volt - az édes megmarad s ez
áldás az embeıi nem(zet)re. Cholera stb. eszünkbe se jut: de a
kedves visszaemlékezés gyakran fűszerezi sivatag jelenünket.

Kedves jó komám asszony szenvedéseit szivünkből sajnál-
juk: adja az ég, hogy használjon a hajnácskői víz. Aranyné is
fájlalja lábát - kivált ha sokat talpal: a mit nem igen kerülhet
el. Az én bajom alább hagyott, de nem mult el, nem is fog talán
soha. Örömest elbinném, hogy csak aranyér: de e nyavalyának
szokott jelenségeit nem tapasztalom: ellenben sok jel oda mutat,
hogy idegek elgyöngülése a baj. Minden, kissé feszített vagy
folytonos munka (sokszor a puszta olvasás is) eltompít - néha
izgatott néha szerfelett lehangolt állapotba hoz. Éjjel, az elszu-
nyadás perczében, egy-egy fájdalmas nyilallás testem alrészén
mely alulról fölfelé tart, riaszt föl -- egy perczre zsibbadok, he-
vülök, aztán vége. Orvosom, nem mondja, mi bajom, tudja-e?
nem tudom. _

A napokban Kecskemétre hívtak tanárnak, mégpedig
dírectomak egyenesen, 900 ft fizetéssel. De nem volt miért elfo-
gadnom. Az ottani főgyrnnasium még a szülemlés kinjai közt
vajudik, lesz-e? nem lesz-e? az is kérdés. Aztán meg a mostani
(k [örülnıények]) viszonyok közt inkább szeretek közlegéI1Y
lenni mint - káplár: az a dírectus directorság nem gyomromnak
való [.] Ha már e kenyeret kell ennem: Kőrösön ép oly jó, ha nem

714



jobb, mint akárhol. Itt legalább egy statióval közelebb vagyunk
@sYfl1áS1?°Z~ . . , . ..Szılágyı S. épen most bukkant be hozzam es hajt a szőlobe
_- nem a magáéba persze, - hol valami tivomyát akar adni;
pedig czudar hideg idő van a forróság után. De én már csak
bevégzem levelemet, őt pedig elkergetem - mert úgy szoktam
vele bánni, mint te, a T[omoıi] mulatságán. Mentovics Erdélyből
vá; meghívást a m.vásárhelyi gymnasiumba - ha ez is elmegy,
nem sokat ér a collegatus. Csak én veszek itt Nagy Kőrösön --
örökösön!

Kaptad-e küldeményemet? a versek voltak és a kézirat,
mit rám biztál - azért mondom meg, hogy ha netalán nem vet-
ted volna, tudhasd. Tornallya felé utasítottam. Azok az embe-
rek ugyancsak tele szájjal fúják a trombitát s két ököllel ütik
a nagy dobot. Ha nem ismernél, azt mondhatnád, hogy czim-
boráskodom velök, de így elhiszed nekem, hogy Gregusst egy-
szer láttam életemben, akkor se beszéltem vele, csak szőke baj u-
szára emlékszem. Hisz ez mind jó! de miért mellőznek mást,
vagy miért gázolnak keresztül olyanokon, kik méltánylást ér-
denılenének! Kazinczy szokta volt mondani, hogy a temjénfüst
is fojtás: te értesz engem. Szerencse, hogy ismerem azt, mi az
enyém, s tisztába vagyok a felől, - hogy a világ minden dicsé-
rete sem képes verseimnek egy hajszálnyival több belbecset
adni, (mint nem levonni a kritika másokéból) mennyi azokban
valósággal létezik. Kisérlet egyben s másban ennyi az
egész.

No hiszen a kecskére bizod a káposztát (,): Laczira és
Julcsára, hogy a hanvai expeditiót sürgessék ! L_aczi a csombók
érdeke nélkül is vágyik, Julcsa pedig, no ! _ Irtam-e már, hogy
e delnő mily koszorúkat aratott a kőrösi műkedvelők szinpa-
dán? Dehogy irtam! pedig valami az ! Kisfaludy „Csalódás-ait"
adták elő ~ nagyok, nem gyennekek - rendes szinpadon, be-
lépti dij mellett, jótékony czélra. Juliska a vén kisasszonyt
Luczát személyesité s csakúgy bııkdácsolt a koszorúkban. Pedig
bizony - daczára a belől sarkas, 4 újnyi magas topánnak
-- kicsiny volt ő ! Hanem jól játszott, - úgy sikoltott mint az
áspis kigyó. Nem hiába mondta ez 8 éves korában: anyám, én
színésznő leszek. De most lakol ám a művészi szenvedélyért,
pár hét óta ingeket kell varmia nekem, s ez úgy hiszem, sokkal
nekivalóbb foglalkozás, mint a másik.

A laskaleves rajzát nagyon jól eltaláltad - nem hiába
110gy e nemére a szakállgyalázó ételnek rá se szoktál nézni.
Tarhonyát itt is lehetne csinálni, ha volna miből.

715



105

110

115

5

10

15

20

716

Julcsa csókolja kezedet a virágregékért, Laczí duzzog
hogy neki mégcsak a csombókot se kíildted el. ˇ

Példányaidról az én verseimre, miután utóírásba azt je.
gyezted a levél elejére, hogy a pénzt felküldted Heckenastnak
nem gondoltam, hogy szükség rendelkeznem: de hát mregkepi
tad-e?

Sok fád levelet írhattam már neked, de ilyet, mint ez, azt
hiszem egyet se, azért nem is erőködöm, hogy ezt a kis hézagot
betőltsem, hanem, édes barátom, vedd legszivesbbbbbbbbbb[|]
ölelésünket, és add át kedveseidnek kamattal.

hűved
Arany János

810.

ERCSEY SÁNDOR-ARANYNAK

Szalonta, junius 26. 1856.
Kedves bátyám !
Tudom hogy elkéstem a szomorú ujsággal - szegény Tisza

Domokos halála megirásával, mert mint hallottam, ezt bátyám-
nak Kovács János azonnal megirta ; de az ilyes dolgokkal szán-
dékosan is szeretek késni, kivált oly ember irányában, kiről
tudom, hogy az elhalttal, mint bátyám is Domokossal, szoros
viszonyban vala. Engem e derék becsületes fiú létele csak any-
nyiban érdekelt, mennyiben benne egy - a szó nem mindennapi
értelmében - szép reményü fiatal embert láttam - mindamel-
lett az idegenek között nem sokan sajnálták és sajnálják őt
oly őszintén, mint én. - Még csak annyit tehát e gyászos ujság-
hoz, hogy a temetés a lehető legegyszerűbben ment véghez;
úgyannyira: hogy miután Kovácsnak Mezeyhez kíildött levelé-
ből megértettük, miszerint a gyászünnepélyt egészen családi
körben kívánják megülni, mi is elmaradtunk. Azonban ennek
dacára is, mint mondják, meglehetős számmal valának ott. A
grófné csak tudja a csapást türni; de Tisza, ki az utolsó időkben
különben is csodálatra méltólag összeesett, aligha rövid időn
utána nem megy Domokosnak.

Mostanában a hátrányban lévő házbér, junius elsőjéig, -
leszámítva a leszámitandókat, - 40 - és nehány pforintban
hozzám lefizettetett. Ezt, az idei adó levonásával szándékozám
is elküldeni; de megint csak jobbnak láttam a fiókban piheflfll
hagyni, ugy gondolkozván és erősen hivén- és remélvén: hogy
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úgyis rövid időn eljőnek már valahára bátyámék, és akkor majd
átszámolom.

Az öreg Jámboréknál hevert és onnan a tél végén elhoza-
tott buzát is jónak láttam eladni; de a közül csak egy köblöt
tudtam I6. vfntért készpénzért eladni; a többit pedig, a magam
nyereségre vásárolt búzájával együtt (:miután hiában curren-
táltattam és doboltattam :) holnıi desperált szegény embereknek
Sz. Mihály napig való hitelben adám el. Azonban nem is ütött
ki épen 6. köbölre mint mondák volt Jámborék, hanem csak
5 I/2 köböl és I/2 véka lett az. Hogy ezen buzát, mint szintén a
magamét is akkor adtam el (zmajus végén:) mikor eladtam, ez
is a mi nagy szerencsénkhez tartozik. Ha még várok 3 -4 hetet,
3-4 vfnttal fentebb drágábban adhatom el köblét. -

Az idén is hasonló szük esztendőnek nézünk itt elébe,
mint a milyet a közelebb lefolyttakban eltölténk. Buza nagyon
kevés lesz, széna úgyszólván semmi sem lett; egyedül a tengeri
mutatkozik, imigy-amúgy ; de azt is megpaskolta már egy pár-
szor a jég. No de hiszen a ki az égi madarakat tartja, rólunk
szalontaiakról felej tkezik el.

Máskülönben magában Szalonta városában semmi külö-
nös újság ; a mi kitetszik levelemnek fentebbi tartalmából, me-
lyet, ha jól emlékezem búzával és tengeıivel töltöttem tele.

Mi magunk türhető állapotban vagyunk. - Lina, ki mos-
tanában nehány napot Tenkén töltött, Lajos fiával együtt gyen-
gélkedő állapotban van. Én és a kis Vilma meglehetős egésség-
ben vegetálunk.

Csókoljuk bátyámékat - és szörnyü epedve várjıık Sza-
lontára jövetelöket.

Szerető öccse
Ifj. Ercsey Sándor

811.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK
\

[Hanva, 1856. július 4.]
Édes barátom!
Nagyon megörűltem valóban szomorú hiren kezdödö tudó-

sításodnak; s erösen követelem: hogy te is örűlj meg jelen vála-
szomnak; nézz meg benne minden betűt, forgasd meg előre
hátra, jobbra balra, mert ez a levél az, mellyet én csak egy kicsi-
bemult, hogy neked soha meg nem irok. T. i. bolondságból majd
meghaltam. Jıınius I7-én anginám támadt, rögtön tizenegy
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pióczát vettünk rá s minden párgolást, füstölést, gurgulázágt
elkövettünk vele, de mind hasztalan. Ez keddi napon volt, ez
azt követő szerdán, csötörtökön, pénteken és szombaton vasáf-
nap reggelig nem ettem, nem ittam, nem aludtam. Akkor t Í
vasárnap éjjel a homeopathiához folyamodtam s reggehe tull
lettem az életveszélyen. Torkom baloldalát foglalta különösen el
ha a jobb oldalra is olly mértékben átjön s lélekző müszeremef
tökéletesen bezárja: okvetlen megkell halnom, az orvos véle-
ménye szerint is, de éreztem ezt magam is. Ha nem volnának
ıakënz élnem és ızizzıõdnom ızeıı a világon, S egy két jõ emberg
barát is nem akadna, kíktől roszúl esnék elszakadni: bizony
bizony nyugodt lélekkel behunyni birnám akár még ma szemei:
met; de gyalázatosan, egésséges testtel megfulní sokkal king-
sabban mint a kit felakasztanak, s elveszni gonoszúl: még akkor
sem akarnék. Azóta semmi bajom testikép, de kedélyem meg-
romlott; lelkemnek mindkét oldalon anginája van; melly olly
nehézze teszi neki a lélekzést. Undorodom az élettől, haragszom
mindenkire; másra, magamra.

Tehát szegény geszti poéta csakugyan megholt? Én nem
láttam soha személyesen, csupán tűkörböl mint az irás mondja, s
általad ösmertem, de mindenesetre szivemböl sajnálom; annyi-
val inkább mert két szomorú példa épen illyen csak mostanában
történt nálunk, 22, 23 éves fiúk mell-bajban vesztek el; de
ollyan remek fiúk, hogy valóságos veszteség az embeıiségre
nézve. Nem tarthatta hát meg az afrikai lég sem szegényt? s
még némi nyomo_rú szerencse: hogy ott nem halt el.

Jól van édes barátom! ha nem jöttök: hát maradjatok
otthon ; én többet nem mondhatok ! Sehova se mentek, Szalon-
tára nem mentek; de azért ide se jőjetek, mert az indiscretio
lenne. Persze az! attól nem félsz: hogy a világ megitél, nem is
gondolsz vele mit sem; tehát köztetek és köztünk van az ok: miért
nem jöttök. Hiába indiscretio! ez pedig nagy szó.

Miután pedig itthon senki sem maradhat velem: megen-
geded hogy veled is veszekszem egy kicsit, mint a fenebbi
sorokban már tevém is, s hogy beléd akadok e pontban melly
igy kezdődik: az emlékezetből sat én ezt így tapasztaltam mindig:
az emlékezetből hamar eltűnik az, a mi tán édes volt, s a keserű
megmarad. (Hogy aztán áldás-e ez vagy átok az embeıi nem-
zetre: azt nem vitatom.)

Örülök hogy bajod enyhűl, majd csak elmarad csendesen,
ezzel biztatom én a feleségemet is; azzal biztatom: hogy he
vénül, baja enyhülni fog, s szinte ohajtom - a mi különben
természetelleni - hogy csak vénűlne hát mentül-elébb. Kedves
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komám asszony pedig hagyja otthon az öreget a Szilágyi Sándor
szárnyai és felelőssége alatt, s jöjön a gyennekekkel Gömörbe
s illetőleg Hajnácskőbe, gyogyitsák meg fájos lábaikat. De
Kecskemétre csakugyan ne menjetek; tartsának[ !] velem ki
azt mondom: mindenütt rosz nincs mit válogatni. !

A verseket és kéziratot kaptam, igen köszönöm mindkettőt
édes Jánoskám, Heckenasttal is tisztában van a dolog, minden
jól van; csak az van roszúl: hogy névjegyes papírod még sincs
kezem közt. Tennap volt itt Palóczí, rutúl összeszidtam (erre
van egy kevés tehetségem) ő pedig szidta a gyámokot és papiros
fábrikát s imé - a papír meg sincs készen. de légy nyugott!
még tovább tart.

Mi verseidet s a birálatot illeti: illyen dologról, tudod hogy
mi nem igen szoktunk beszélgetni. Minek is az? De most még is
minthogy eléhoztad: pár szót. Verseidre minden kétségen kívül
büszke lehetsz; az lehet az irodalom, az is; a kiemeltetést megér-
demled, annak mi kik tégedet nem csak ösmeriink de szeretünk
is: a legöszintébben örülünk. (A mi alatt magamat értem s azon
másokat kik ugy éreznek mint én, s kik nem szoktak critikát
írni.) De a Greguss bírálata nekem, - furcsa! bár igazat mond,
- még is csömörletesnek látszik; a hang a mint tartja azt, csömör-
letes; s azon marhaság, hogy egy emberből akar irodalmat al-
kotni, a mások teljes lenézésével. Emlekszem jól rá, midőn vala-
kit bántottam előtted, ezt irtad: Egyikiink sem olly nagy hogy
egy maga legyen minden mináenekben, és senki sem Olly kicsiny
hogy használható ne lenne. En tábornak nézem az irodalmat;
lovasság, gyalogság, tüzérség, utászok, mérnökök sat mindenki
a maga helyén! de ezek a barmok a generalis nyakába dobot
akasztanak, kezébe zászlót adnak, hátára ágyút kötnek hogy ő
maga legyen egy tábor. Aztán az a forçirozás, mellyel Gr[eguss]
beszél, az az igen kötése a publicum szivére annak hogy Arany
millyen költő, az boszant engem; tudja azt mindenki; ebben a
nagyon kinálgatásban sok ember étvágyat veszíthet. -- Édes
barátom! légy lelkedben meggyőződve hogy én barátságunkat
többre becsülöm iróskodásnnknál, s engem a mellőzés többé nem
bánt ; szinte megijednék mint az egyszeıi hires szónok, ha valaki
tapsolna, megijednék: hogy nem mondtam-e valami bolondot.
S épen barátságom s irántad igaz indulatom jogosít arra, hogy
verseid bírálata felett kimondjam öszintén véleményemet. Mi
pedig azt a szavadat illeti: kisérlet egyben . . . másban: annak
ellene mondok, s kész vagyok veled rettenetesen összeveszni.
Szerencséd: hogy ösmerlek s tudom: hogy a mit mondasz: öszin-
teséggel mondod, mert különben azt hinném: hogy értem aka-
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rod kevesbiteni magadat. Azonban halld tőlem, és hidd el: hogy
nincs, épen nincs ebben igazad. Csak téged az isten sokáig éltessen!

Én már az maradok a ki Vagyok, mint Lisznyai nagy költõ'
én kicsiny, ez a csillagzat dolga, ez ellen nem mehetünk; dé
tudom istenem hogy az a botrány nem fog velem soha történni
a mi most legközelebb szegény Lévai Jósival történt ; olvastad
ugy-e? bepanaszolják a Naplóban, - a mint iratik, meghatel..
mazása után - hogy keveset adtak neki, hogy nem praenun1e;g,_1_
tak, hogy nem méltányolják! Pfuj ! ez iszonyú gyengeség! Az-fa
a Hölgyfutár szegény Kerényi után így kezdi ebbeli tudósítását:
Holá-világ a koldus énekesnek! hisz ez barátom kéregetés! ezért a
Jósi fejét kénytelen leszek megcnosni. Aztán vigasztalásul azt
mondják neki: Ime Aranynak sincs több 500 nál vagy an[n]yi
se! Minő satyral fényesen bírálnak a tárczában s ugyanott a
főlapban azt mondják: hogy ennyi s ennyi praenumeráns:-1
sincs! Mindezek utálatos dolgok.

A hölgyfutárból olvastuk Julcsa szereplését, örültünk és
tünöátilnk; nem kap-e a gyermek kedvet a szín-világhoz? tudj'
az isten ! szép szó ez a müvesz és müveszet, de még is igen közel
van ehez: czifra nyomorúság. Ez azonban csak felvillant nekünk,
s reméljük az egész gyermeki kedvtelés s ha ugy van: szebb
játékkal s hasznosabbal nem tölthetné el üres idejét.

Mi megvagyunk. Géza igen vékony sápadt legényke, de te-
le elevenséggel, humorral és hunczfutsággal. Sok örömünk van
benne. Csak ti is látnátok azt. Jövő héten viszem őket Haj nács-
kőbe, magam is ott maradok pár nap. Remélem: hogy ha ne-
hány nap lapot nem olvasok, szép - (? ? P) irodalmat nem látok,
előfizetési ivet, és kalendariomi-sürgetéseket nem kapok, jó
cseviczét iszom: lelkem felfrisül egy kevéssé. Szemerétől mióta
nála voltunk nem kaptam levelet. Beteg alkalmasint az orrára.
Isten áldjon meg benneteket ölelünk, csókolunk I
Hanva julius 4.

barátod Miska

812.

Kovács JÁNOS-ARANYNAK
Geszt 9/7. 355-

Kedves barátom!
Felejthetetlen kedves Domokosunk emlékének a mélyen

kesergő szülék az által is áldozni kívántak, hogy hátra hagyojili
aprócseprő vagyonát jó barátai közt emlékül olly formán osztak
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-ki, mint ezt a megbóldogúltnak szellemével és gondolkozása mód-
jával megegyezőnek gondolák. E szerint a szépirodalmat illető
külföldi munkák kétségen kivül csak tégedet illetnek. Fogadd el
azokat, s tekintsd úgy, mintha idvezült ifjú barátunk saját kezé-
vel nyújtaná által. Névsoruk itt következik:

Tissot: Leçons de litterature 1.2.
Byron's Works. Murray.
Moores poetical works. Longman.
Marryatt's Works. Lane.
Englischer Liederschatz. Elze.
The sharp of Caledonia. 1.2.3.
Joseph Andrews by Fielding.
Bleak Hause by Dickens. 1.2.3.4.
Études litteraires par Gustave Planche.
Harmonies par Lamartine.
La Comedia di Dante.
Tegner's Gedichte 3.
Lermontoff's poetischer Nachlass. 1.2.
Puschkin's Werke. 1.3.

Ezekből láthatod, hogy Tegnernek két első, és Puschkinnak 2-k
kötete hiányzanak; meglehet hogy még ezek is előkeríilnek, ha
azon ládákat felbontjuk, mellyekbe a télen távollétem alatt
a könyveket berakták, azon esetben majd utánna a töb-
binek; de az sem lehetetlen, hogy Domokos talán valakinek
odaadta, s majd kérdeztetek iránta Gyulainál.

Nehány forintocskája is maradt szegény Domokosunk-
nak; ezt sem tartották vólna meg a szülék, ha 100 annyi lett
vólna is; hanem azon 5 p. ftot, miröl én tudtam, hogy ö azt
a Vörösmarty árváknak szánta, belőle kivéve és rendeltetése
helyére kiildve, a többit, melly két napoleon és két körmöci arany,
íme itt küldik általam kedves gyermekeid számára. Csekélység
ez; de egy olly jó barátjoknak utólsó hagyományja, ki őket
szívéből szerette.

Ezeket elébb kelle vala megirnom, s a tárgyakat elkülde-
nem; de azt hiszem, hogy a hijányzó könyvekre is rá fogok
akadni.

Barátom! én a múlt hetén megj ártam Debrecent, s úgy
látszik, .hogy ott szükség is van rám, szívesen is fogadnak; meg-
lehet ugyan, hogy most mindjárt nem alkalmazhatnak, mert
még Szilágyi Pista nem fogadta ugyan el a meghivást, de tagadó
választ sem adott; azonban az is hihető, hogy miután már a
Szigeti iskola is nyilvánossá lett, a hol ő Director, sőt a nagyobb
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fizetés mellett még szállással is el van látva, tehát nem lessz
kedve Debrecenbe jönni, s akkor én tüstént beállok a helyére
s átveszem a természettudományokat Osterlammtól, ki máj-
rég óta óhajt azoktól menekülni. De azt sem bánnám, sőt sze-
retném, ha egy pár évig még nyitás nem lenne ; mert azon eset-
ben felmennék Pestre, s ott a Muzeumi gyűjteményt fe111aSz__
nálva, kiadnám Magyarország Gerinceseit. Arra azonban nem
visz rá a lélek, hogy ezen időközre is akár a kecskeméti akár a
kőrösi iskolában tanszéket vállaljak, s már oda is azzal a szán.
dékkal menjek, hogy minél elébb oda hagyjam őket. Már pedig
inkább húz engemet a lelkem Debrecenbe, rokonim-, jó barátim
és ösmerőseim közelébe; s félnék tőle, hogy a ti vidéketeken
soha meg nem fakadnék; sőt sub rosa azt is bevallom, hogy mi
csinálunk Kőrös ellen is, s a legelső kedvező alkalommal téged
is szeretnénk hozzánk és Szalontához közelebb hozni.

A Domokos költeményjeinek összeirásával most foglalko-
zom, s mihelyt tisztán le lesznek irva, azokat neked egysze;-fe
elküldöm; mert a szülék téged fognak megkérni, hogy a mellyek
mostani alakjokban kiadhatók, azokat szedd öszve nyomatás
alá, - nem kereskedésbe adás, hanem a jó barátok közti kiosz-
tás végett. Azon leveleket pedig, mellyeket tőled Domokos visz-
sza kért, össze szedtem s a könyvek mellé pakoltam.

Kedves nődet szivesen tisztelem, s magadat és gyenne-
keidet ölelve maradok

barátod
Kovács János

813.

ARANY-CSENGERY ANTALNAK

[Nagykőrös, 1856. július 10.]
Édes barátom !
E küldeményt a Pesti Napló tárczájába szántam: talán

nem lesz irodalmi compromissio megemlékezni a szegény fiuról,
ki oly sok szép reményt sírba vitt.

Ölellek! csókolom a keresztfiamat - s az anyját is -
ha megengeded.

NagyKörös, Jul. 10. 1856.
igaz barátod
Arany JÉIIOS

° NB elébb javitni akartam, de aztán visszaállitám az eredeti
szöveget, azért a correctura.



814-.

CZILCZ ARNOLD-ARANYNAK

[Pest, 1856. július 16.]

Tekintetes Arany János urnak N.Kőrösön
Tekintetes, mélyen tisztelt úr!
Bátorkodom mellékelve Uraságod egyik költeményének

fordítását átküldeni; mutatványul többek közül.
5 A költő müveinek, kinek nemzetem figyelmes és elismerő

halgatoja. Szeretettel kisértem meg fordítását. E szeretet tán
legfőbb érdemem benne.

Ha jó akaratom által Uraságod még inkább meggyőződött,
rnilly nagy a tisztelet és kegyelet iránta a hazában, legfőbb

10 jutalmamat vevém.
Az ég hintse Uraságodra legjobb áldását, ez ohajtással

maradok
Uraságod igaz tisztelője

Pesten, Julius 16 ikán 1856. Czilcz Arnold

15 U.i.
Ha netalán Uraságod valamelly észrevételt velem méltoz-

tatnék közlerıi, mellyet, a mennyire birom, készségesen fogadnék
és kővetnék, lakásom: Országút 4 -d sz. alatt 1-ső emelet.

815.

ARANY-KOVÁCSJÁNOSNAK

Nagy-Kőrös, jul. 23-án 1856.

Kedves barátom !
Nem akartam válaszolni leveledre, mielőtt a küldeményt

teljesen megkaptam. Most az megtörténvén, hadd fejezzem ki
méltó köszönetemet a mélyen sujtott szüléknek és neked, azon

5 gyöngéd figyelemért, hogy felejthetetlen Domokosunk e nagy-
becsű maradványát nekem és gyermekeimnek szánták. Ez hat-
haltósban szól minden ékesenszólásnál, mert szívből jött, - szívre
ta ált.
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Remélem, olvastátok soraimat és D. verseit a Naplóban?
El kelle mondanom azt, a mit ott elmondtam, s hogy figyelmet
gerjesztett, mutatja több lapoknak meleg hivatkozása 1-á_ A
vasárnapi ujságba most küldted a verseket vagy tán már régeb..
ben s még a boldogult által küldettek be? én az utolsót gond0_
lám. - Félek, hogy megemlékezésemet a szülék s érdeklettek nem
találták eléggé melegnek. De ne feledj hogy a közönséghez
kellett szólnom, mely Domokost még alig ismerte, s a páthnsz,
mely hatott volna ismerőire, a nem ismerő nagy közönségre
nézve elveszendett, (volna), mig e rövid ismertetés, a méltány..
lása Domokosnak, mint költőnek, köz érdekkel birván, közhatást
idézett elő. A rokoni, baráti fájdalom mély és igaz, de mint
olyan, a nagy közönségre nem tartozik.

A 4 aranyt már előbb, a könyveket is Fördős által, Keeg-
kemétről megkaptam hiány nélkűl. Puskin 2-dik kötete, -- épen
a mesterműve - hiányzik: ennek hollétét szeretném kipuhatolni
és megkapni; akkor complét lenne a Domokos utáni szomorú
de így is kedves örökség ; mert Tegnér 1. és 2. kötete épen nálam
van, maga adta át olvasni szegény jó fiú, s ezen kivűl még egy
könyve: Edda, melyet e szerint, mint külföldi szépirodalomhoz
tartozót, meg is tarthatok? Csak Puskin tehát csonka. Meglehet,
Gyulai kérte el, mert tudom, hogy olvasgatta Puskint: a Domo-
kosét-e vagy másét? azt nem tudom.

A kőrösíek igen sajnálják, hogy meg nem nyertek tanárul;
sőt még most se tettek le a reményről: hivatalos feleletedet vár-
ják. Én tudattam velek, a mit nekem irtál, de azt nem tartják
válasznak hivatalos iratukra. Az etiquette azt kivánja hogy
hivatalosan is felelj nekik. Különben én nem nagy buzgalmat
fejtettem ki, hogy ide hozzalak, hol magam se igen szeretek
élni. De a Debreczeni kenyeret sem óhajtom; míg tanárkodnom
kell, addig itt maradok, ha valahogy letehetem, akkor Szalon-
tára vágyok:

Érettségi vizsgánk - az írásbeli már megvolt, a szóbeli
pénteken kezdődik, e hóban minden iskolai dolognak vége. Az
után mit csinálok? magam se tudom ; valószínű, hogy itt mara-
dok s unatkozom. _

Add át a méltóságos s nagyságos uraknak legmélyebb tisz-
teletemet, s a mlgos grófnénak kézcsókomat; magad pedig
fogadd legszívesb baráti ölelésemet. Családom is üdvözöl, -
gyermekeim csókolják a mgos grófné kezét kegyes megemléke-
zéseért. Isten veled,

barátod
Arany János.
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816.

ToMPAM1HÁLY_ARANYNAK
[Hanva, 1856. július 27.]

Kedves Jánoskám!
Végre valahára itt vagyunk a névjegyes papírral! a mily-

lyen ollyan, fogadd szívesen; kisebb alakút is rendelt meg Abris,
de az értelmetlen fabıicans illyen nagyot csinált. Sebaj ! vágd el
kétfelé! Ezúttal keveset irok, mert nincs idö; vasárnap reggel
van, nekem még templomba kell iparkodni Csizbe ; onnan egye-
nesen Hajnácskőbe, hol feleségem és Géza már másfél hete van-
nak. Mindig emlegeti Emmí a kedves komámasszonyt, hogy
beh! jó volna most itt! igy meg igy, ugy s meg ugy! de én azt
mondom: már sohse beszélj ! (ez az utóbbi betű nem y, hanem
j) ha nem jönnek! Abıis is itt van jelenleg, de még alszik; ő is
akar valamit imi; megpróbálni akarjuk a papírt; valljon nem
iszik-e? (mint a gazdája) Én már jobbacskán vagyok, kedélyem
is valamit javult; ölellek, csokollak tiszta szivemböl benneteket !
Hanva, julius 27. 1856

igaz barátod
Tompa Mihály

U.i. Minden módon probálgatom papirodat, kis betüvel, nagy
betüvel; csak jó lesz tán.

817.

PALóczvÁBRAHÁM-ARANYNAK
Hanva Jul: 27. 856.

Kedves Jánoskám!
Hogy a te emberségedből teljen kí minden, - ime én is a

te saját levél papirodra irok, - hogy megpróbáljam minőt ren-
deltem számodra; s nem azért hogy felpanaszoljam de elég ólcsó-
nak találom a mellett hogy 3 fertály évig jártam és járattam
utánna. - No de el is tart már egy év tizedig. -

E nyáron minden áron szerettünk vólna meglepni benne-
teket Miskával, de sehogy sem lehetett ki módolnunk a sort;
utoljára is abban állapodtunk meg hogy ,,majd másszor” és ha
Isten ugy akarja mint én s ha élek st: ennek nem is lessz szabad
csak abba maradni. -
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Miólta tőletek elváltam édes Jánoskám azólta rajtam is
nıegnehezültek a sors csapásai, - csakhamar eltávoztatok után
elvesztvén szeretett jó anyámat s egyetlen 2o éves fi testvére-
met. - Illyen az élet. Különben pedig aldjon meg a jó Isten
édes Jánoskám, csókold meg helyettem kedves jó nőd kezeit, s
öleld meg kícsinyeídet, kikre édesen vissza emlékezni soha meg
nem szünend

tisztelő barátod
Palóczy Ab;-is

818.

czELDERMÁRToN_ARANYNAK

[Elveszett]

[P 1856. augusztus 1. előtt]
[Kéri, irjon a Losonci Naptárba.]

819.

ARANY-TOMPAMIHÁLYNAK
[Nagykőrös.] A szünnapok elsőjén [augusztus 1.] 1856

Édes barátom !
Hadd próbálom fel hát én is ezt a hires papírt, mely, a

mint látom, Bath czímet visel, noha Gömörben készı'ílt. Fur-
csa! ez a papír jó készítmény, s még se kél a gyár fínnája alatt,
hanem rá kell fogni, hogy angol készítmény!

Minapi leveled nagyon megijesztett volna, ha nem prae-
venciálsz, hogy öıűljek, mert megszabadultál a bajtól. De így
is szivünkből sajnáltuk betegségedet, s elképzeltíik az aggodal-
mat, melyet az okozott. Aldassék isten, hogy szerencsésen átes-
tél rajta. A lélek-angina, melyről irsz, nálam se szokatlan dolog.
azon különbséggel, hogy én a világra soha se haragszom, _de
szeretnék belőle menekülni. Egyébiránt ez tán nem is annyira
angina, mint astra, vagy pip, minő a madámak szokott lennı,
,,ki bús, ki rab, hallgat, komor, fázik" _

Érettségi vizsgáink még hétfőn, egyéb iskolai dolgaırık
tegnap (31-én) végződtek, ma tehát a két havi szünnapok elseje.
Ezt nem azért említem, mintha nagyon örünék neki, de meft
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nem tudom, hogyan töltöm el. Laczí fiam ma indult Szalontára,
bátyjához, alkalom lévén egy tanúlóval Békésíg, s oda Szalonta
már nincs messze. Első expeditiója a fattyúnak szülei nélkül,
de hadd szokjék, mert igen gyáva, pedig már 12 esztendős,
különben jól tanult, most is 2-k az osztályában, - de a csom-
bókot még se tudja. - Vágó collégát vártam az érettségi vizs-
gákra, mert írta volt, s én tudattam vele a körülményeket, - de
elmaradt, nem tudom, miért. Különben nehogy azt véld, hogy
maga az öreg akart megérni, hanem valami fiút hozott volna.
Számoltam rá félig meddig, gondolám, hogy majd rábeszél, hogy
kísérjem el Miskolczig, par compagnie meg is tettem volna, talán,
de magam restelek s félek utnak indulni. Miskolczig, mondom,
mert Hamvára ugy se mentem volna, mert, a mint írod, köztünk
és köztetek valami van! Van bizony: 30 mérföld távolság, egye a
f !

Ugyan te Miska, hogy is ereszthetsz ki olyat a pennád
orrán! Köztünk és köztetek van az ok! Ha te tudsz valamit,
jó, én nem tudok semmit, a mi fontosabb volna a szalontai
disznónál, melylyel úgy megsértettél. De lıiába, nem lehet min-
dig úgy, a mint akarná az ember. Kérdem, ha te az én helyem-
ben volnál, s az én barátságom és körűlményem annyi nagyszivű
áldozatra volna képes, mint a tiéd: elfogadnád-e tőlem mind
annyiszor, valahányszor én nnszolnálak? Nem, bizonyosan nem;
te is azt mondanád, a mit mi: sok lesz ! És ez legyen ultimátum
a látogatási pörben.

Mentovics, a mint olvashattad, elhagy bennünket. Sajná-
lom. Igen jó fiú volt. Ki csinálja ezentúl a charivarikat, melyek-
ben ő oly nagy mester. Mikor a mi megerősíttetésünk (8-ónké)
megjött, Szilágyi nem volt a megerősítették közt. Mentovics
Sándort lerajzoltatta hogy egy kádban fürdik, s alá írta: Sz.
Sándort a kormány meg nem erősítvén, Vasas fördöben erősíti
magát. Van itt a természetrajznak egy tanára, ki nagy költséggel
állattömő eszközöket hozatott, azonban nem értvén hozzá, még
eddig semmire se bírt menni a töméssel. NB az ember roppant
nagyehető. Mentovics kapja, rajzoltat egy asztalt, rakva min-
dennémű pecsenyével, mellé a mondott kollegát, aláírva: [,,]L.
professor, állattömési rnü.ködésében.” - Legújabban a kecske-
métiek, mindenfelé professorokat hajhászván, miután a direc-
torságot én, Kis Lajos és még vagy 6 ember nem fogadta el,
Mentovics ilyen ötletre jött. Van itt egy államhivatalnok -
előbb szabó mester - ki, magyar létére, nem átallta azon nemes
foglalatosságot felvállalni, hogy egy deszka szekérrel - minő-
ben a cholerás halottakat hordják - naponkint bejárja az
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utczákat, s a száj-kosaratlan ebeket elfogja, dobja a ládászsze_
kérbe, s viszi nyúzni. Mentovics a dróthurkot, melylyel a kutya__
manipulatio történik, a kecskeméti deputatusok kezébe .adja
kik kerűlgetik a mi gymnasiumımkat, aláirva: ,,a kecskemétiek
professort fogdosnak." stb. - Ily jó kedély igen nagy jõtétg
mény volt ránk, melancholicus emberekre nézve. ,

Szegény Domokosom hagyatékából nehány igen jó s igen
szép kötésű könyvet kaptam emlékül: a külföldi költészet ze..
mekeit. Négy aranya volt: kettő közülök 20 frankos napoleon-
ezeket gyermekeímnek küldték el a szülők. Szegény fiú ! °

Tomoıi 5 arany jutalmat tett fel ez évben, legjobb tanít-
ványom számára. Két fiú volt kitűnő a többi felett: egy ly;-deus
és egy epicus. Amaz egy nagy füzet verset adott, melyek átalá-
ban véve nem roszabbak, mint a legifjabb költői nemzedék
nyomtatott művei: ez egy eposzt, 5 énekben, Etelköz czím
alatt, (Toldi modorában) melyhez Kinizsi kutya se lehet. Meg-
osztottam a jutalmat. Nevök Hagymásí és Szilády (ez a halasi
pap fia) . . . . majdnem „Szilágyi és Hajmási.“

Czelder Márton is felszólított, hogy írjak a losonczí :nap-
tárba. Szívesen tettem volna: de nem győzöm én, barátom!
lyrai emotióm ily egyhangú életben, mi sincs; eposzt, vagy abal.
ladát pedig nem lehet írni, minden füttyentésre: ahhoz tárgy
is kell, mely engedje magát kellően feldolgozni. (Ezt a szép-.m'a-
gyarságot az utókor számára tettem ide).

Palóczy Ábrist köszöntöm és köszönöm szíves fáradozását
a papír-ügyben. Sajnálom a kettős gyászt, mely érte, s neki is
válaszolnék, ha egyszerre elég nem volna egy levelet ín:ıi.- De,
édes Miskám, nem is írtátok meg, mennyi kellett a papirért.
Közelebb ne felejtsd el, hogy megküldhessem.

Julcsa iránti aggodalmatok talán nagyon is kom'oly.
Többször nem hagytuk fellépni, s ő könnyen belényugodott.
Bezzeg dolgozott aztán női munkát is eleget: nekem ingeket varrt.
és egy pompás abroszt (hímez) horgol, két barátnéjával, az
úrasztalához, ajándékul. Örülök ennek, bár egy kis költségbe
kerül, mert a fruskák magoktól jöttek e kegyeletes eszmé1'_e.
midőn itt először communicáltak. Csak szép az a női szív, -nng
romlatlan, tiszta ! Egy hitvány kávés asztalon (van) áll a SZeI1l5
kenyér, a helyett csinálnak egy gyönyörű, virágos és kelylíee
terítőt, közepén a husvétí báránynyal. Gyönyörű mustra. AZOII-
ban ez títok, nem szabad tudni senkinek, hogy meglepő legyen
az ajándék, (tehát el ne mondd P-r ıunak !). -

Latad msızaza, ha akarom és kellõ fasz peaaam van. tudfzlf
ám én írni ugy, hogy a tied hozzá képest calligraphia. De seba]'!
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ne azt nézd hogy írtam, hanem mit. Már pedig a tartalommal
csak meglehetsz elégedve.

A mit verseim bírálatáról mondasz, abban nagy részt
igazad van, de ha nem volna is egészen, mégis becsülnöm kellene
baráti őszinteségedet. Ha engem ismersz, tudhatod, hogy nekem
nem az a bajom, hogy sokat tartok magamról, hanem, hogy
minden dicséıiadák daczára nem vagyok meggyőződve az út
helyességéről, melyen jártam s járok, s nem tudom bálványozni
kedves szüleményimet. Most már ugyancsak foly a vita, csak
egymás hajába ne kapjanak értem! Én pedig nevetem az egész
békaegér harczot: de minek szólnék bele. A histoıia egykor felet-
tem is kimondja részrehajlatlan ítéletét, addig hallgassunk. -

Reméljük, a kedves komám asszony erősödve és épülve
fog hazajőni Hajnácskőrül. Adja Isten. Az én öregem lába is fáj,
de mostanában mégsem hallom annyit panaszkodni, mint a
tavaszszal. Ő is azt mondta, hogy ír ezúttal, de nem tudom,
elkészülhet-e vele, míg levelem bezárom, mert (akko [r]) más-
kép nem várok vele. Sajátságos, hogy valahányszor valamely
levelem félben, vagy pecsétletlen marad, azt rendesen nem kül-
döm el. Hozzád, a mióta soraidat vettem, háromszor kezdtem
bele, irni, de vagy kizavartak belőle, vagy kedélyem volt izga-
tott, félbe maradt mindig. Így vagyok a költeményekkel is,
kivált ha valamelyikét töredékben más előtt felolvastam, soha
se készül az el.

Hát azt a gyalázatos hangsuly-pert olvasod-e? Rám nézve
annyiban érdekes volt, hogy eszmét költött. Eddig t. i. én is
hittem, hogy van grammaticai hangsúly, azaz minden magyar
szónak első tagja megnyomatik. Nem vizsgáltam, de annyit fe-
csegték a fülembe, hogy elhittem. Azonban most, figyelmezvén
a dologra, rájöttem, hogy a magyar nyelvben afféle hangsúly
(mint a német győkszótagban) nem létezik; egy szótag sincs,
mely néha hangsııly nélkül is ne mondatnék a beszédben. Hanem
van szókötési, vagy logicai hangsúly, vagy hangemelés a beszéd-
ben, s minthogy ez többnyire a szók első tagját nyomja meg,
onnan csinálták az elsőt. Ha ezt mondom: ,,szeretem": igaz,
hogy az első tagot megnyomom, mert ez egy mondat, tehát
logicai hangnyomattal ejtem ki: de ha már ezt mondom: „nem
szeretem,” szeretném látni a fület, bármily hosszú is az, mely a
sze-szótagon legkisebb hangsúlyt érezne. Túdom, hogy te az
efféléken röstelsz gondolkozni: de ha mégis ama pert olvastad,
í.ın tudd véleményemet. Egyik félnek sincs igazsága.

De bezárom levelemet, mielőtt jobban elaljasodnék, -
már is grammatizálásban estem. Aldjon meg a jó isten, kedves

729



Miskám, hogy még soká szerethessük egymást, úgy mint eddig
Csókold érettünk kedves Emidet (nem Emmí, mint te írtad]
és Gézádat, vagy ha már több is van, azt is. Feleségem majd meg_

15° eszi kezét, lábát, hogy baracz[k]lequárt nem főzhet számotokra:
az ıdén egy átalában nem lehetett szép baraczkot kapni. Valami
apró - tengeıi v. sárgabaraczkot meg is vett, de én mondtam
hogy abból ne főzzön. Atalában a vidéken kevés és rosz gyíimölcš
van, de szőlő sok lesz. Ölellek, édesem! s maradok világ végeig

155 igaz barátod
Arany Janos

820.

FELD1NGER(FÖLDÉNYnFR1oYES-
ARANYNAK

[Elveszett]

[Pest, 1856. augusztus 3. kb.]

[Költeményt kér a Pestre érkező Liszt Ferenc üdvözlésére, aki Esz-
tergomi miséjének bemutatására jön.]

821.

KOVÁCSJÁNOS-ARANYNAK

Geszt 4/8. 1856.

Kedves barátom!
Csak tegnap előtt estve érkeztem haza a fördőből három

héti távollét után, s leveleiteket is csak akkor kaptam meg.
Leveledet felolvastam a szülék előtt is, s ők egészen megszomo-

5 rodtak annak olvastára, hogy lemondál hozzánk tervezett útad-
ról; tehát ezennel szivesen meg hívnak általam, hogy minden
átallás nélkül töltsd itt az egész szünidőt, s bizonyoson mind
magadnak, mind családodnak egészség tekintetében is hasznos
leend. Ha talán egy kissé kényelmetlen lessz is egy szobával

1° húzni ki e nehány hetet, miután most a László családja is itt
lévén, több nem jut, reménylem kedves nőd azon túl tudja
magát tenni, s te bizonyosan nem fogod átallani velem osztak0Z-

730



ni az én szobámon legalább nappali dolgozás végett. Mi azt
hisszük, hogy csak igen nagy akadály fog vissza tartóztatni, mert
an-öl biztosak vagyunk, hogy ezen családnak őszinte s most
má; örökség szerint birt és ápolt szeretetéről tökéletesen meg-
vagy győződve. Milly kellemes vólna innen Szalontára s Cse-
gődre át-át russzanni, ebben a nagy kertben el-el cserkészni, s
néha reggelenként három óra tájban a koppók nyivogására éb-
zfedlll . _

A Pestı Naplóban közlött soraıdat olvastıık, s mindjárt
meg lepett bennünket azon komoly méltóság, melly bizonyosan
annál inkább hat, minél kevesebb árnyéka van benne az elra-
gadtatás túlzásainak. A Vasárnapi ujságba a bóldogúlt még
maga küldte a megjelent verseket, s bámúlok rajta hogy csonki-
tatlan megjelent. Puschkint nem találom sehol, meglehet hogy
Gyulainál lessz. Eddát pedig tartsd meg, mert ha itthon lett
vólna, akkor is csak tiéd lessz.

Az iskolai előljáróság és Szilágyi barátunk levelére f.hó
10-kéig nem válaszolhatok, mert minden esetre be akarom várni
a debreceni iskola sorsának eldülését. Tudod barátom itt engem
azon remény kecsegtet, (:köztünk legyen mondva:) hogy nem
a Gymnasiumban, hanem a most szervezett Praeparandiában
kapok alkalmazást szinte a természeti tudományokban, hol
minden féle Mikulástól független lennék ; de az iskola pénztárá-
nak szerencsétlen állása csak most tűnt ki: ott a hol felesleges
tőkét gondoltak lenni, 50.000 p.ft. deficitre bukkantak. Bámu-
latos úgy-e, hogy deficit is lehet, - de még bámúlatosabb,
hogy azt senki sem vette észre. Ez még egyszer az Augiás istál-
lója, mellynek nem tudom, hogy és hol akad Herculesse. Kál-
mán is, mint a Grófnénak nyilvánitá, most úgy ment be: hogy
vagy minden vaskalapot összetör, vagy ha látja hogy nem bír
velök, vérző szívvel ugyan, de még is kibontakozik a korpa
közzöl. Barátom I igazságod van, hogy nem vágyol Debrecenbe,
én sem vágynám sehova ! de felekezetünket, kivált midőn annak
ügye a nemzetét is maga után vonja, nem szabad elhagynunk.
Levélbe ez is sok vala-, szóval majd többet.

Kedves nődet, Julcsát, Lacit és téged szivesen ölelve ma-
radok

barátod
Kovács János
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822.

ARANv_FELD1NGER(FOLDÉNYn
FRIGYESNEK

. Nagy-Kőrös, aug. 5. 1_856_
Tısztelt uram !
Tegnap vettem becses sorait és már mára be kellett. volna

küldenem a költeményt. Sajnálattal kell rnegvallanom, hogy
bizodahnas kérttöket nem teljesithetém. A benyomás, melyet

5 önök oly elevenen érzenek, rám nézve ki ama közlelkesedés
színhelyétől elszigetelve élek, ki Lisztet sohase láttam s, nem
hallottam, sokkal kisebb, mint hogy lyrai emotióba hozhasson,
- a nélkül pedig csak valami becscsel biró darabot is létrehozni
lehetetlen. Önök közt kellene élnem, részt vennem az előkészü-

1° letekben, vágyakat, reményeket kötnöm az óhajtott esemény.
hez, hogy valami jobbat adhassak alkalmi rhytmusoknál. Azon-
felül beteges állapotom, mely miatt szinte egy év óta mit-sem
dolgozom, szárnyát szegi sánta pegasusomnak, mely szinte
szégyelli magát az On által ráhalmozott bókok miatt.

15 Fogadja szives üdvözlésemet!
tisztelője

_Arany János
[Címzés 1]

Dr. Feldínger Frigyes urnak
tisztelettel.

Pesten.
Papnövelde utcza.

sz.

823.

ERCSEYSÁNDORNÉ NAoYKARoL1NA~
ARANYNAK

Szalonta, aug 8. 856
Édes Lelkem Arany bácsi!
Épen délbe I2 orakor érkezet meg Laczi a nagy örö [m]b'en

is az volo [!] az el sőkérdésíink hogy mikor jőnek a töbijek de Ő
kereken meg monta hogy nem fogjőni senki, így még soha töbet

5 felnem töb egy honapjánál hogy minden napot szám-
lálunk, máma na majd holnap demost már vége Laczi elrontota
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minden várakozásunk [!] kat, semanya sem testvér joban nem
várhata volna gyermekét mint mi de még anyira hogy ojan nyuk-
hatatlanok voltunk minden dolgunkat hamar vegeztük hogy
nemaragyon akora csak a öröm, én mint gazdaszony mindent
ugy szereztem be hogy majd édesen meg osztozunk hizoj ink
nagyon szépek abul majd meg ölök egyet anak sirj át [zsirját] és
3 mijit [!] elehetet volna vini el vitték volna, tavaj is igy felsül-
tem akoıis el készitetem mindend, de most olyan bizonyost vár-
tunk mint az egy kori meghalást, kosztosurijink [kosztos uraik]
voltak fel montunk nekik hogy nefoglaljonel semmi benünket
csak a családi öröm, és mind enek a mint Laczí mongyj a csak
egyedül Julcsa néni mondot elent, máskor ot lehetet a házat
hagyni az egész gőmört bejárni mert mikor a szegény testvéreket
és régi jó barátokat kelet volna meg látogatni akik igazi tiszta
szivel fogaták volna nem lehetet el jöni két holnapra az nagyon
elég let volna az it lételre, azt igaz inkáb is pestre mint szalon-
tára bár ugyan maholnap pest lesz szalonta is aki nagy Kőrösön
lakik nem vágyik ide ki véve Károlit ő még edig csak eljöttegy
párszor pedig nincsen testvéreji, Sándor anyira levert let, hogy
kinem mont hatom, mivel egy pár sor irás rasem méltaták vagy
három holnap olta, most már azt kel el hitetni magunk kal hogy
ki vagyunk rekesztve rokoni szeretetetiből, talán nem marat már
számunkra egy percze a viszont látásnak, nékünk felejthetetlen
lesz mert nagyon vár tuk és ohajtotuk bemutatni családunkkat,
most bocsánat levelemert minyájukat ezerszer csoklom, -

Ercsej iné
[Címzés :]

Arany jános ur nak
tiszteletel

Nagy Kőrösön
Kőrösön

324.

MINDSZENTY GEDEON--ARANYNAK

[Elveszett]

[l-Eger, 1856. augusztus 8. kb.]

[A lapokban olvasott Aranynak a kőrösi gimnázium Értesitőjében
111 _ elent A magyar nemzeti versidom-ról c. tanulmányáról. Kéri, küldjön egy
Péleä-tıyt belőle, mert Szemere Pállal és Tárkányival olvasni szeretnék.]
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825.

TOLDY FERENC-ARANYNAK

[Pest, 1856. augusztug 3_]

Tisztelt Tanár úr !
Orömmel olvastam K[egye]d jeles értekezését a NKőrösi

főgymn idei Tudósitványában, mely a magyar nemzeti vel-s_
idomról szól; sajnálva egyszersmind, hogy az oly közlönyben

5 jelenvén meg, mely leginkább csak a tanári személyzet kezein
fordul meg, az óhajtott hatást azon mértékben, melyben a mun-
ka megérdemelné, nem teheti meg. Nagy köszönettel venném, ha
K[egye]d megengedné, hogy azt az Uj Muz [eum] IX. füzeté-
ben ujra kiadhassam -, azon esetben t.ı., ha más által meg nem

1” előztetném. Méltóztassék, igen tisztelt Tanár Ur, engem ez iránt
szívesen értesíteni; különben pedig meggyőződve lenni azon igaz
tiszteletről, mellyel állandóan vagyok

Kegyednek,
alázatos szolgája

15 Toldy Ferenc
Pest, aug. 8. 1856

[Címzés:]
Tekintetes
Alrany jános Tanár és Kisfaludy-Társasági Tag
Urnak Nagy Kőrösön

826.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK

[Hanva, 1856. augusztus 12.]
Édes Jánosom!
Képzelem: mint elcsodálkozol azon: hogy én illy {138`Y

gonddal, oszlop közé zárom tenéked jelen soraimat, ha mar az
maga meg nem lepne is, hogy illy gyorsan válaszolok leveledre.

5 Türelem barátom, ki fog ennek oka sülni levelem végén, 11&gY0bb
szomorúságodra pedig, mint örömedre. _ ,

Nagyobb az: hogy épen most ment el tőlem Lévaı éS T0191
Laczí ; az öreg Vágó is ígérkezett de nem jött el; okát meg-11.1011'
dom alább. Igen, igen jól mulattunk, Lévai a legkom0ly4Öb“”
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nyilatkoztatta az elválás szomorú (valóban az volt! ! !) perczé-
ben, hogy dögöljön meg (t.i ő,) ha valaha Hanvára jön ! Képzel-
heted hát mennyire kifizette magát idejövetelök. Pedig nem
vesztünk össze, nem is disputáltunk, csak - kártyáztnnk! E
nemes mulatság Lévai egész cassájába került; pedig szegény fiú
most adott Friebeisznak 180 pengő ftos váltót versei nyomatá-
sának potlásaul, a mellett hogy Pompéri 'még csúffá is tette,
kiírván a Naplóban, a mit ő csak privát tudomásul irt Jánoská-
nak; miról én is irtam neked mint botrányról, s bizonyosan
megczibálorn Lévait (alkalmasint siikerülne nekem Lévait
meggyomrozni, - Losonczit üdvözlöm!) ha nem igazolja magát.
Tehát szegény elvesztette a pénzét; ez még nem lett volna nagy
baj ha én nyerem vala el, de nem csak ez nem történt, hane.n
történt az: hogy én is elvesztettem a magamét, Még azt is
orvosolni lehetett volna az által: hogy szekerem Miskolczra
vigye őket (ugy sem lévén pénz szekerest fogadni), de holnap
meg mennem kell feleségem s gyermekemért Hajnácskőbe ; innen
magyarázd magadnak jelen hangulatomat, veszteségem daczára
is, hogy már haza-jönnek az enyémek. E nyereség mellett nem
érezhetem máskép elég érzékeny veszteségemet. Az utolsó estén
igen szép elmélkedésbe mélyedt két vendégem fülem hallatára:
Látod Laczi! - szólt Lévai - beh szépen megspóroltuk a
kosztpénzt !' ,,Nem igy mulattunk volna ennyi pénzből Mis-
kólczon !" ,Az is bolond volt a ki ezt az utat inditványozta !'
„Persze hogy bolond, hunczfut is 1", Nézd csak beh szép csillag-
lıııllásos este van !' ,,Hullhat már ha a bankó elhullott!" Szóval
barátom! az utolsó estét örökös kaczagásban töltöttük; emle-
gettünk téged is, átkoztuk Vágót hogy el nem ment Körösre;
én téged is szidtalak hogy el nem küldted még nekem a magyar
versidomról szóló ertekezésedet, mellyet Lévai is csudálkozva
hallott. ~ Vágó nem jött mint emlitém; halottja volt; valami
Barkasi nevü agg legény este lefekszik s gazdasszonya II éves
leányának azt mondja: hozd el leányom a piıitust mert nem jól
ég ez a lámpa! a kis lány felnyitja a meszelyes (! ! !) üveget a
lánghoz közel, a spiritus meggyul, a földre ömlik lángolva, neki
esnek a házi ur, gazdasszonya, s a kis lány taposni; ruhájok
lángot kap és megégnek ; ez este 9 órakor történt, reggel (fél-
hatra) I/2 hatra az ur meghalt, a gazdasszony egy órával ké-
sőbb, a kis lány harmadnapra. Barátom hallottál illyet: egy
messzely [s]piritus által 3 emberélet elvész !? De halld tovább:
ennek a Barkassinak [itt így !] volt egy szegény testvére az a
szegény testvér várta a successiót; meg is kapta ugy hétfőn
vagy keydden, de csötörtökön maga is meghalt természetes halál-
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lal, s azzal a családnak magva szakadt. Tagadja a praedestina-
tiót a ki meri. Vágónak ott volt dolga, azért nem jött el !

De most veszem észre: hogy fecsegéssel töltöm tele a lapo.
kat, a nélkül hogy a dolog érdemére nézve meg egy szót is mond.
tam volna leveled tartalmára. Hogy köztünk van valami, azt
remélem nem fogod tagadni; s én ohajtom is hogy ez a valami
holtunk napj aig tartson; egyéb valamit nem tudok; s nem emlék.
szem már arra: hogy micsoda értelemben irtam ezt. Maradjon]

Igen örülök hogy Laczkó elutazott, hadd lásson világot;
tán nektek is jobb lett volna valahova menni ha már hozzánk
nem jöttetek; hanem persze tudom: hogy akadályozhat valami!

Mentovicsot sajnálom! valószínű, hogy sohse látom az
életben; add által neki legmelegebb kézszoritásomat s üdvözle.
temet, azon öszinte ohajtással: hogy legyen szerencsés!

Meglehet, s nagyon szivesen is elhisszük hogy Julcsa feletti
aggodalmunk alaptalan; de még sem árt a szülei szemek mellett;
a jó barátok figyelmeztetése; a gyennek szellemes, tűz-láng,
nagyon fejlik; Superflua cautela non nocet! A leány ugy is
ezerszerte kenyesebb portéka mint a fiú, s gyakran a szellemi
adományok teszik semmívé. Mi igen szeretnénk a multkor szó-
ba jött kenyérből mentül elébb enni, abból a kenyérből t.i.
mellyet Julcsa süt ; s reméljük is: hogy vagy igy, vagy agy enni
fogunk. A tarhonya is elfogyott kedves komám asszony ! keveset
csináltak!

A hangsuly feletti historiákról keveset tudok; a pesti nap-
lót csak történetesen látom, a sajtót gyakrabban, de az sem
érdekel. Török Janosával együtt. A pesti naplót ingyen nem
adják, (nem is fogadnám el); levelezni nem akarok, jelen viszo-
nyaink között nem tudván mit írni neki; 20 pengő forintom
nincs rá évenként, s magam meg nem rende [l]tem, miutan Dar-
vas Pál kivel eddig hordattuk, fördőre ment, s maga részéről
hallgatással nyilvanitá hogy nem praenumerál. Igazad van, nem
is igen érdekel engem semıni illyen ; kivált mint hallom a többek
közt tőled is, az illyen modorban vitt eszme-csere (veszett fene !)
Olvastam róla máskor, s nekem az én magyar természetem
amugy naturaliter is megmondja: hova tegyem a sulyt ; aztán
gondolkodtam is egykor róla, miután én is nyilvános szónok
volnék ha volnék; (már 4 vasárnap nem papoltam)

Ollyan jo kedvem volt levelem elején mig Lévaiék itt vol-
tak (legalább képök még előttem lebegett s tollam velök foglal-
kodott ;) de mihelyt ehez a rühes pocsojához az irodaloml}0?§
közelitek, mindjárt lehangolódom; legjobb lesz előre kerfl-1111
(imét) ismét. Hát miért zártam oszlop köze az első lapon 1113
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zsorokat? egyszerü oka van: tudtodra akarom adni, hogy az
Emléklapok kipotlására általad igen nagy barátsággal küldött
kézirat illyen nagysaga papír mint jelen levelem, s az oszlopok
is ollyanok benne, mint az első lapon kivonalaztam. De hát
mire mindez? Hát barátom! a mint a másolatot kapom: elő-
keresem az Emléktapokat, illegetem bele; s majd a guta üt meg:
észre vévén, hogy azon kivül is hija van ! Hidd meg: ha tudom,
soha egy betűt sem iratok. Most már kénytelen vagyok, ha az
eddigi munkát haszontalanul elveszteni nem akarom. Azért Já-
noskám! csókolom azt a jelen pillanatban ránczos homlokodat
és duhogó ajkacskádat! irasd le a mi még hátra vagyon, az az:
a 403-414 lapokat; tizenkét lap mindössze; az utolsó szó a
mi megvan ez alol: Ne adj nyngot Oh (402) a mi ismét megvan
már ez: „Öriiltünk öriiltünk . (415) Ezt az utóbbi idézetet te
aligha mondod! Tudom valami tanítvány irta le, ha ismét az
folytatná szép lenne ; azért várhatunk utána akármeddig. A
névjegyes papirért semmi épen semmi nem kell! teneked sem

-írták azt ingyen, szóval quittek leszünk. Csókollak, ölellek mind-
nyájotokat. Lábfájosoddal, lábfájosommal együtt.

aug rz.
igaz hived Miska

827.

ERQSEYSÁNDOR-ARANYNAK
Szalonta, aug. 15. 1856.

Kedves bátyám !
Laci folyó hó gén hozzánk megérkezvén, nehány nap lefo-

lyásaig, abbeli előadását,. hogy bátyámék nem jőnek el, hinni
nem akartam. Azonban, a naponkénti hasztalan várakozásból
- melyet már mult julius 25ike [óta] folytonosan teszünk - és
az uj ságból merített azon tudomásomból, hogy bátyámék Pesten
valnnak, csakugyan meggyőződtem Laci előadásának igazságá-
;ro .

Föltettem tehát magamban, hogy azon hallatlan indolen-
tiát (:Vagy minek is nevezzem tiszteségesen:) mely bennünket
arra sem érdemesit hogy akkor, midőn tudja s illetőleg tudják
-azt, mily szivesen várjuk: még csak egy sorra sem érdemesit:
hallgatással, passive torlom meg. De én nem vagyok oly szörnyü
állhatatos, s kijelenteni el nem mulasztom, mikép azon megve-
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15 téssel - és meg nem fogható megfeledkezéssel határos magavi-
selet, mit bátyámék Szalontára lett el nem jövetelökkel tanu-
sitának, méltán nehezen esik nemcsak nekünk, hanem minda-
zoknak kik itt szintén örömmel látták volna bátyámékat.

No de elég legyen ebből ennyi.
20 Lacinak semmi baja, eszi a jó görögdinnyét.

Mi is most már türhetö egésségi állapotban vagyunk.
S mindamellett hogy csokoljuk mindháromjokat.

_ Szerető öccse
Ifj. Ercsey Sándor

[Címzés:]
Arany jános főgymnasiumi
tanár urnak.

N.Kőrõsön
vagy:

Pesten
Egyetem utca zik sz., rső

emelet

828.

MEZEY FERENC-ARANYNAK

[Elveszett]

[Nagyszalonta,] 1856. augusztus 19.

[Nı-ıšăãzalonta szeretné megfestetni arcképét Barabás Miklóssal. A
város nevé kéri, álljon a festő rendelkezésére]

829.

ARANY-ERCSEY SÁNDORNAK

Nagy-Kőrös aug. 20. 1856.

Kedves öcsém Sándor!
Lina édes hugom leveléből sajnálattal veszem észre, hogy

ti formaszerint nehezteltek látogatásunk elmaradtáért. Te egé-
szen le voltál verve, irja ő, mikor Laczí megérkezett - egye-

5 dűl ; panaszolja, hogy 3 hónap óta egy sorra sem méltattunk, be-
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szél megvetésről, hidegségről; felhozza a tavalyi útat, Gömörbe
stb. Édes barátom, mi ok van mind erre? Igértük-e, csak vala-
mennyi bizonyossággal is, hogy elmegyünk - legalább mosta-
nában? Már maga az, hogy nem írtunk, jeléül szolgállıatott an-
nak, hogy aligha számolhatunk ez évben utazásra; mert külön-
ben azt csak megírtuk volna, miután egy 4 tagból álló család
általi meglepetés, előkészület nélkül, még kellemetlen is lehetett.
De mi nem irtunk, hogy ne kecsegtessünk hiú reménynyel: ti ezt
úgy vettétek, mintha meglepés volna czélban s hasztalan készüle-
teket tettetek: innen a csalódás. M1 szivünkből sajnáljuk, de nem
gondoltuk, hogy elınaradásunk rátok nézve oly kellemetlen le-
gyen, és úgy hiszem, hogy a csalódásért bennünket nem vádol-
hattok.

A dolog egyszerűen ez. Mind a mellett, hogy tavaly Gömör-
ben a legszívesb baráti ellátásban részesültünk, anynyi hátra-
maradás, költség 8: c volt ez úttal összekötve, miszerint be kelle
látnunk, -hogy az ily hosszabb utazást s az egész szünidő máshol
eltöltését nagy hátrány nélkül évenkint nem ismételhetjük. Hítt
minket Tompa is újolag, de bár ő hozzá könnyebb a közlekedés,
meggondoltuk a dolgot s nem mentünk. Vedd te azt figyelembe,
hogy nekünk mind azt, a mi télire szükséges, e két hónap alatt
kell beszereznünk, ha két árán nem akarjuk fizetni, hogy az
angaria e szerint rendkívüli kiadásokkal van terhelve, melyek-
nek egy része már ki sem telik a fizetésből s parányi tőkénk rová-
sára megy: látni fogod, hogy egy részről az alkalmas időt sza-
lasztjuk el, más részről megszaporodott kiadásunkat ujjal ter-
heljük, ha a szünidőn itthon nem vagyunk: nem is emlitve, hogy
még én se tettem le a reményről, valamit dolgozhatni, a mi hiába
másutt csak nem megyen úgy, mint itthon. Tapasztalásból lega-
lább tudom, hogy Gömörben egy betűt se irhattam, valamint
nem, mikor egy vacatiót már nálatok és Geszten töltöttem - a
szórakozás meg volt, de egyéb aztán semmi. Most úgy számítot-
tam, hogy szünidő elején fölrándulok Pestre 5-6 napot ott
töltök, mig kiszellőzöm magamat, aztán itthon megpróbálok
csendesen dolgozni. Ezt jelenti hát az én pesti mulatásom, nem
a mit Lina ir, hogy a rokonokat megvetjük, Pestre vágyunk
8: c. (Juli nem is volt sehol és alig megy valahova) - isten látja
lelkünket, hogy sehol örömestebb nem időznénk, mint köztetek,
de ha nem lehetett a mostani viszonyok miatt. Épen az, hogy
tavaly Gömörben voltunk, kényszerít most itthon ülni: nyu-
godjatok meg és szeressetek, édesim, mint mi titeket soha meg
nem szününk.

Laczit verd meg helyettem, hogy még egyszer se irt, noha
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anyja erősen ráparancsolt, hogy minden héten irjon legalabb
egyszer. Szegény fiú, oly erősen vágyott hozzátok: vajon nem
éreztettétek-e vele neheztelésteket a szüleíre? Ezt sajnálnam
mert a fiú érzékeny rendkívül, és keserű lenne neki a szalontai
mulatás. De nem gyanúsítlak e félékkel s megvagyok győződve
hogy oly szeretettel fogadtátok, mint fogadtatok volna mind:
nyájunkat, - s hogy jól esett közülünk legalább egyet láthatni,
Bizodalommal bocsátottuk közétek: vedd ezt úgy, mint szere-
tetünknek a mostani körülményekben lehetséges jelét.

En Pestet megj ártam már, - hét napot tölték ott és az
útban. Ennyit szántam recreatióra e szünidőben. Elég jól mulat..
tam, meglátogatván ismerőseimet _ egy pár napot a svábhegyi
fris légben élveztem. Esténkint színházba jártam . . . ennyi az
egész. Gyulait lehoztam magammal, és most nálam van egy
nehány napra.

Különben azóta, hogy irtam neked (már magam se tudom
mikor) semmi nevezetes változás nem történt családi körünk-
ben. A tavaszon sokat szenvedtem fő- és kedély bajommal, ne-
hány hétig budai keserű vizet is ittam Károlyi tanácsából, s az
-mintha könnyített volna rajtam. De most sem vagyok egészen
jól, nem is leszek talán soha. E bajnak ródd fel édes öcsém, hogy
lusta vagyok a levelezésben: sokszor csak egy levél meg-írása is
nehezemre esik, - sokszor hozzáfogok, s oly sötét az, hogy szét
kell tépnem, nehogy mást is untassak panaszaimmal. Nem egy-
szer jártam igy, mikor hozzád irni kezdettem; így vagyok, ha
másnak írok. Ki kell lesnem a perczet, midőn kedélyem elég
-nyugodt és derült, hogy irhassak. Ne vedd tehát azt elhídegűlés-
nek, a mi valóságos physicaí baj s betegség, - hanem ennek
tulajdonitsd levelem olykori hosszabb kimaradását.

Mindenek felett pedig édesim, ne haragudgyatok, hogy le
nem mentünk. Vagy, ha csakugyan nehezteltek, boszúljatok
meg azzal, hogy pakoljátok fel Laczkót egy kocsira, űljetek ti is
fel, és hozzátok haza. Miért ne tehetnétek ti ezt jobban mint mi?
Tegyetek úgy, mint Mohamed proféta a hegygyel, mely, midőn
hivására nem akart hozzá menni, ő ment a hegyhez. - Higyétek
el oly szívesen látnánk, amint csak tőlünk telik, s itt szépen
Illegbékélnénk. -

Juli és Julcsa egészséges: csókolnak benneteket, Ju1CSf1
most két barátnéjával egy szép abroszt horgacsolt az úr asztala-
hoz: ez a legnagyobb esemény. Az előtt mükedvelő társaságban
lépett föl, mint Luca kisasszony Kisfaludy Csalódásaiban.

Isten megáldjon édes jó öcsém - köszöntsd nevemben
.Janit és a rokonokat minden ágról. Az én szegény családornbol
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tán már alig is van valaki - azok elpusztultak. Fogadd leg-
szívesb ölelésemet, atyafí csókomat és irj minél előbb, hogy
meggyőzz nem csorbúlt, nem hídegűlt szerete[te]dről.

05 bátyád
Arany János

830.

CSENGERYANTAL-ARANYNAK

[Elveszett]

[Pest, 1856. augusztus 20. kb.]

[Géza fiuk meghalt.]

831.

ARANY-CSENGERY ANTALNAK

Kőrős aug. 22. 1856.
Kedves barátom !
Ki nem mondhatom, mily leverően hatott rám és ránk, kik

most itt vagyunk, gyászos leveled. Nagy veszteség a tietek!
nem is kísértem meg a vigasztalást: hisz mit tudnék mondani

5 vigaszııl én, kit, bár távolabb állék, a csapás szintén megrendí-
tett? ! Ha nem láttam volna, pár nappal előbb, oly szépen, oly
épen ! de így szinte híhetlennek tűnt fel az eset. Van, van okotok
sírni, édes jó barátom: de ne feledjétek, hogy többel tartoztok
az élőknek, mint a holtnak; hogy van még kit szeretni, kiért

10 élni; s e tudat mérsékelje a fájdalmat, mely elenyészni nem fog,
tudom, soha. H

Gyulai még itt van. O és családom meg vannak hatva s
legbensőbb részvéttel osztják fájdalmadat. Isten enyhítse azt
s tegye eltürhetővé! Ölellek

15 igaz barátod
Arany János

[Címzés:]
Tek. Csengery Antal urnak
tisztelettel.

Pesten.
a ,,Pesti Napló” szerkesztősége

Egyetem utcza 2. szám.
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832.
ARANY-MEZEY FERENCNEK

[Nagykőrös, 1856. augusztus 23_]
Tisztelt hazámfia ! _
Valóban meglepő volt rám nézve Ön becses levele s első

pillanatban nem tudám, mire határozzam el magamat. A mit én
irodalmilag tevék - daczára minden magasztalásnak -- oly
kevés az, hogy ilynemű megtisztelés szinte elpiıit. De jobban
meggondolva a dolgot, engednem kell önök szives felhívásának,
mert itt nem a magam, hanem a köz(ös) érdeke forog fenn_
Mennyi a panasz, hogy az illető községek nem tudják méltá_
nyolni jeleseiket; hogy ,,nem egynek sirján lengeti bus szél a
feledésnek tüskebokrait." Önök példája szivemelő kivétel, s
hiszem, remélem, hogy számos utánzókra fog találni a két hazá-
ban. E nemes tett a közvélemény méltó elismerésével fog talál-
kozni s én annak szülővárosomra, honfitársaimra nézve jobban
örűlök, mint magamra nézve__a dicsőségnek, mely belőle netán
rám is háramol. Isten éltesse Onöket, kik e dolog indítványozói,
részesei valának !

De ha egykedvű vagyok az iránt, mi ebből hinságomat ke-
csegtetné: más részről úgy tekintem azt, mint kapcsát, zálogát
a szeretetnek, melylyel szülőföldem s jó patríotáim iránt m.inden-
kor viseltettem. És e szempontból tekintve bir az előttem kiváló
becscsel: azok közt lenni mindig, kiket szeretek és tisztelek, -
kéýben legalább, ha már valóságban nem lehet. S valamint nincs
forróbb ohajtásom, mint az, hogy egykor szülőföldemen pihen-
hessek meg az élet terheitől: úgy nem lehet kedvesebb (dolog)
rám nézve azon érzetnél, hogy a kapocs köztem és honfitársaim
közt nem hogy lazúlna, sőt szorosabbá fűződik.

Remélem hogy a festés körűlményeire nézve még fogom
venni Önnek újabb levelét: ohajtanám, hogy az még a szünidő
alatt megtörtén`ék, minthogy azután el leszek foglalva.

Fogadja Ön legszívesb baráti jobbomat s mind azok, kik
e tárgyban vele közreműködnek, köszönetem s köszöntésemet!
Nagy Kőrös, I856. augusztus 23-án. _

tisztelő barátja
[Címzés:] Arany János.
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Tekintetes Mezey Ferencz urnak,
Szalonta város érdemes fő bírójának I

Szalontan.
Szeged,
Orosháza.



833.

ARANvLÁsZLó_ARANYNAK
[Elveszett]

[Nagyszalonta, 1856. augusztus 23.]

[Beszámol szalontai élményeiről, s arról, hogy Tisza Lajost, Domokos
bátyját baleset erte.]

834.

HECKENASToUszTÁv-ARANYNAK
Pest, aug. 23. 1856.

Tisztelt tanár ur!
E napokban Mikulás Ur ő nagyságával értekezvén, bátor

vagyok Ont t. felszólitani, miszerint a munkában levő olvasó
könyvet minélelőbb elkészíteni és Mikulás urnak beküldeni mél-

5 tóztassék.
Egy olvasó könyvnek hiányát a nevezett Ur legjobban

érezvén, igen ohajtj a, hogy olvasó könyvünk megjelenése to-
vább ne késsék, annyival inkább, mivel ő eddig minden egyéb
ilyféle irodalmi vállalatot visszautasitott, s így elég időt enge-

1° dett, hogy Önök az e tekintetben létező hiányt pótolva - az
olvasó könyv elkészítése által kívánságának eleget tehessenek.

Részemről ez előtt huzamosb idővel pénzbeli előlegezést
adtam, s így bátor vagyok Önt sürgőleg felkérni: hogy a kézirat
beküldését mielőbb eszközölni sziveskedjék, nehogy ellenkező

15 esetben, ha t. i. valamely Concurrentia támadna e részben, --
tetemes kárt vallani kénytelenitessem. - Megnyugtató szíves
válaszát kíkérve, teljes tisztelettel maradok

tisztelője
Heckenast Gusztáv

[Címzés:]
T.c.
Arany János, tanár
urnak

Nagykőrös.
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835.

ERcsEY sÁNDoR_ARANYNAK
Szalonta, aug. 24. 1856,

Kedves bátyám !
En ma és tegnap falun voltam, honnan csak most este

kerültem haza. Laci, ez alatt, mint értesülék, útnak índitá viselt
dolgait tartalmazó levelét, s így történik: hogy leveleink valo.
szinüleg nem egyszerre érkeznek meg.

Megvallom: hogy eljövetelök iránt táplált a reménység
mindaddig, míglen folyó hó zoáról írott sorait, 21-én meg nem
kaptam. S csak ekkor győződtem meg a felől, miszerint eljövete.
lökből mi sem lesz. De a mennyire kellemetlenül esett tökéletes
tudomására jutni annak, mikép csakugyan nem jőnek el: -
úgy, megvallom, a vett sorokban kifejtett okok, az el nem jöhe-
tést illetőleg, csak ürügyek formán tűnnek fel előttem. És pedig
hogy ne láttassam levegőből beszélni, - mindamellett hogy
nem akarok replicázni - kénytelen vagyok az el nem jöhetés
okául bátyám levelében felhozottakra következőkben felelni.

Bátyáın, el nem jöhetésök okául ezeket hozta fel:
a) A pénze szük voltát.
b) A téli kellékek beszerezhetésére szükséges időnek el nem

mulaszthatását.
c) Az itteni nem dolgozhatást.
A mi már az első okot illeti: én már, ha jól emlékszem,

még a tavaszon valamikor megirtam volt, hogy a szekérbért,
eljövetelök esetében, szivesen fizetem. És ezen most ismételt
ajánlatot valahogy sértésnek ne vegye bátyám. Mert a mint
akkor is említettem volt, egyátaljában nem valami kegyajándék
lett volna, hanem csak olyanformán nézetheték vala, mint ha
mi mentünk volna Kőrösre és ezen költséget mi magunk tettük
volna. Egyedüli cél lévén az érintett föltételes esetben egymást
meglátni, és együtt nehány hetet tölteni. Mert hiszen én ki-
mondhatatlan szívességgel mentem volna, de ha már mennék.
vinnem kellene a familiát is. Hosszú útra - és civílisált világba
indulni pedig ~ nyávogó gyermekek társaságában - jóra való
embertől ki nem telik. - De meg ez az én állapotom olyan
állapot, hogy ebben az igaz senki sem parancsol; de az is az
én nagy szerencsémhez tartozik, miszerint ha lábom csak rövid
időre ki vonom is, a legzsirosabb falatokat ( :ámbár valarni zsı-
rosak nem igen vannak:) épen ekkor szoktam elszalasztani. ÉS
bizonyosan merem állitni, hogy nekem egy ilyen utat kétszere-
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sen kellene megfizetnem. No de ez csak mellékes akadály,- fő-
és elháıithatatlan az előbb emlitett.

A télire valókat Szalontán épen úgy, vagy talán jobban
belehetett volna szerezni, mint Kőrösön. És annyit, mennyi
egy kis családnak szükséges, egy jó nagy szekérre körülbelől fel
lehetett volna packolni.

Legfőbb ok a bátyám által felhozottak közt, a nem dolgoz-
hatás. De hiszen arra is tudtunk vohıa egy csendes szobát eszkö-
zölni, a melyben bátyám tetszése szerint cselekvék vala.

Azonban mindezeken most már tul vagyunk. S én csak
azt akarám kimutatni hogy az akadályul szolgáló okok nagyon
gyengék.

En, mint bizonyosra, számoltam eljövetelökre, és szinte jól
esett magamat azon időbe gondolnom, a midőn nyakonkba
veendők vala e vidéket, és annak egy pár jó embereit megláto-
gassuk - a többi üres időt pedig bizalmas rokoni beszélgetések
és pipázgatások között eltöltöttük volna !

Igaz, hogy ezen hiedelemre nem volt bizonyos alap ; mert
bátyámék még csak nem is igérték, hogy eljőnek. De hosszas
hallgatásukból - és azon körülınényből hogy midőn én erről
egyszer másszor megemlékeztem, hallgatólag mintegy eljőni
igérkeztek ; - sőt a midőn közelebb nálam letett nehány forint-
jokat megemlitettem és hogy majd csak eljövetelökkor adom
által, - ezt is hallgatással jóváhagyták: nem lehetett mást ki-
magyaráznom, mint azt hogy bizonyosan eljőnek. Annyival
inkább hilıettem pedig ezt, mert a minap Kovács is azzal újsá-
golt hogy eljőnek ; - s mert 4 esztendő után csak illő dolog lett
volna Szalontán szétnézni.

Laciról nem is irok semmit, mert mint látszik, ő jól tölti
idejét; de meg ő maga már megelőzött ebben.

Az idén négy köböl és 3. véka buzájokkal számoltak be
hozzám bátyáméknak K. Nagy Sándorék, melyet is a magunké
közé töltettem. Ha majd egy kissé jobb ára lesz, azt hiszem
jó lesz eladni. Még a tavalyinak ára is kün van. A fizetési idő
Sz. Mihály napja, majd ha befizetik, a házbérrel együtt (:kifi-
zetendvén ebből az adót:) el fogom küldeni. A házbér jurıiusig
van hozzám részint készpénzben lefizetve, részint holmi szük-
séges javitásokkal letisztázva, mely utóbbiakra tett költségek
nálam fel vannak jegyezve, de ezen jegyzéket szükségtelennek
tartom elküldeni.

Az atyafiakról következőket irhatom.
Janinak hírét sem hallom. Ö felénk sem jő, majd talán mi

megyünk el hozzá.
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Kata-K. Nagy Sándorné beteges állapotban van, MáS_
képen valami különös bajok nincs.

Károly 4-5. nappal ezelőtt költözött ki Barándra F
Felixhez gazdának, hová őt beszereztem. Fizetése nagyon jó
van, mert megközelíti a 400. ezüst forintot. -- Nem tudom
majd hogy succedál neki ezen hivatal. Ő, úgy hiszem, megfelel
annak, de principalisának, Felixnek, mennek mostanában na..
gyon roszúl dolgai.

De irni többet nem irhatok. - Mi az el nem jöveteléı-e
nem haragszunk, de ha haragudnánk is, akkor is csokolnók ba-
tyámékat igaz rokoni szeretettel. -

Sándor

U.i. Midőn már levelem postára tétetni akarám, akkor hallom,
hogy az öreg Tisza a mult éjszaka meghalt.

836.

ARANY_KoVÁcs JÁNOSNAK

Nagy-Körös, aug. 25. 1856.
Kedves barátom!
Leveled érkeztekor Pesten voltam, azóta Gyulai nálam

ídőzött, így tehát kissé elkésik válaszom. A méltóságos úrék
szíves meghivását köszönöm, de már a szünidőt csak itthon
akarom tölteni, jóllehet a rokonság is erősen hi Szalontára. Fele
a szünidőnek már úgyis eltelik ide s tova; a hátralevő rész nem
érdemlí, hogy az ember családostúl átplántálj a magát vala-
hova ; aztán meg dolgoznom is kellene valamit, mert eddig még
csak lebzseltem. De ha szinte lementem volna is azon vidékre,
nem lehetett volna most - aprehenzió nélkül az atyafiak részé-
ről - elfogadnom az mgs. úrék kegyes ajánlatát mert Ertsey
Sándor komolyan neheztel, hogy annyi idő óta nem voltam
Szalontán nála - most, noha én nem biztattam, bizonyosan
várt és igen rosszul esett neki a csalatkozás.

Hallottam, hogy már meg vagy választva Debreczenbe.
de még nem tudom, minek és minemű tanszékbe. Itt az a válto-
zás történt, hogy Weisz collega, ki eddig németet tanított a
physicara tétetett által, helyette német professornak Ballagi
Károly (Móricz öcscse) választatott meg.

Gyulainál a Puschkin nincs. Neki van Puschkinj a complelif.
- de az a sajátja és egészen más kötetű.



Furcsa! hogy bántak ezek a lapok szegény Domonkosunk
Versével. Gyulai mondja, hogy teljességgel nem mérték adni,
félvén, hogy compromitálják magukat és lapjokat, mint rossz

zs erssel.
V Annyi ítélő tehetséggel se bírnak, hogy megtudták volna
különböztetni a jót a rossztól. De bezzeg, midőn én a Naplóban
felszólaltam, akinek volt előszedte, és Jókai is akkor rukkolt ki a
Vörösmarty halálára írt költeménnyel, mely igen csinos, de

so azért Marci nem merte kiadni magafejétől. - Ilyen nép ez!
Leveled végén egy pár szó ragadta meg figyehnemet: ,,szó-

val többet" ! - remélem, hogy az nemcsak frázís, erre biztom-
ban én sem folytatom érdektelen soraimat, hanem várom ,,a
szóvalt" - addig pedig ölellek tiszta szivemböl

&'> barátod
Arany János

[Címzés:]
Kovács János debreczeni tanár
úrnak tisztelettel
Szalonta felé.-
Gesten Az urad. Kastély. Gest.

837.

ARANY_ToMPA MIHÁLYNAK
Nagy-Kőrös, aug. 30. 1856.

My dear Miska!
Nem telt ugyan még el a szokásos egy hónap, mindazáltal

válaszolok leveledre, két okból
I. Mert egyéb dolgom nincs,

5 2. Mert nőm levele nődhez vagy Io nap óta borítékra vár.
Tekintsd hát levelemet, mint pusztán boritékot, s ahhoz képest
feszítsd fel ídegét várakozásodnak.

Először is azt kérdem: mikor lettél regényíróvá, hogy
leveled első soraiban felfüggeszted kiváncsíságomat s a végén

10 csattanósan eléglted ki? Értem, a körűlvonalozást. No, én azt
gondoltam, hogy e papírt másra akartad használni, de miután
elromlott, hogy egészen kárba ne menjen, jónak láttad nekem
írni rajta. Ezzel én is ugy szoktam tenni. - Az a fiú, ki a többit
lekörmölte, hazament a szünidőre, ha visszakerül, a hiányzó

15 lapokat is leiratom vele, hogy az írás egyforma legyen. -
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Tehát ti ott kártyáztok mint a disznó és isztok, mint a
spíller? Fiú, fiu! bizony elfajultatok mióta én köztetek nem
vagyok. Ha én elmegyek, mind ez máskép történt volna ! Mikor
én nálad voltam, nem lumpoltál, nem éj tszakáztál (igazságı
éjszakáztál - majd megver Erdélyi) hanem már 7 órakor _ _ '
aludtál ! Pedig írva van: a ki jól alszik, idvezül (qui bene dormjt
salvabítur.) De az sehol sincs megirva, hogy a ki káı-ızyázikf
ídvezı”fl. Azért fiam, jobbítsd meg magadat és többé ne vétkez-Í
zél! Igazsága volt Lévainak, igazsága T. Laczinak, midőn sava-
nyuan vittzeltek a hamvai utra. Sőt. az is rendén lett volna, na
a háziurat jól megdöngetík. Ez a kártyázásnak természetes
következése. Atokká fordúl a vendégszeretet, méreggé a barát-
ság, pokollá a társas élet, szitokká a dal, eczetté a bor, gunynyá
az élcz ott, hol kártya van. Ezt belé tehetd közelebbi prediká.
cziódba.

Bizony, szomorú eset az a Barkasíé. A propos! tegnap
meglátogat egy úri ember. Épen Barkasi, volt udv.agens. Beszél.
tünk egyről, másról: a miskolczi esetről is: rokona volt. Szemere
Miklósról is szóltunk s az ő megátalkodott hallgatásáról. Irt-e
már neked, vagy tudsz-e róla valamit?

Hogy programmot nem kaptál, azon fölötte csodálkozom.
Hivatalosan küldetett el számodra, mint a postakönyv is bizo-
nyítja. Híhető azonban, hogy valahol hevert, s azóta megkaptad.
Ha ellenkezően volna: még kűldhetek példányt. Különben nem
nagy dolog az egész; csak kellett írnom valamit, s ezzel 12 évre
ment vagyok hasonló munkától. Tizenkét év múlva! irok-e én
akkor értekezést? ! Nem hiszem.

Mint a lapokból láthattad, „Arany János Pesten mulatott,
barátai & c. körében.” Csak ez a nyegleség ne volna! Ha az
ember irodalmi ügyben jár, például új munkát visz fel 8: c.
akkor ám említsék meg: de ha valaki fölrándul, hogy péld.
kabátot vegyen, (nb. én azt se vettem, pedig átkozottúl kéne)
ki nem állhatom, hogy mingyárt megütik a nagy dobot. Hanem
erről tenni lehetlen, mert az ujdondász, ha megkéred, megígëfl,
hogy nem szól s megy a nyomdába rögtön, s kürtöli ki. No* hát
Pesten voltam. „Mit írj ak néked, kedves jó barát”? az én p@Sl11
múlatásomról? - Ott voltam 7 nap: péntektől péntekig. Ebe-
deltem Jókainál és Csengerynél, a Svábhegyen. Jártam szın-
házba. Találkoztam nehány emberrel. Hazajöttem Gyulaıvfll-
Most magam űlök itthon, várom Keményt. Olvasom Dantet
és Ariostot - olaszúl ! Nem irok semmit, kivévén ezt a levelfët.

Az öreg Tisza is meghalt. Nagyon híttak magokhoz e szun-
időre, jó hogy nem mentem. Volna confusio. Az is jó, -1108)*
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hozzád nem mentem, megmondom, miért. A falómia Szalontán
így is kegyetlenül haragszik: volt szemrehányás, de mennyi!
pedig egy szóval se ígértük nekik, de számoltak rá, hogy ha
tavaly Gömörbe, most már bizonyosan oda következik. Isten
mentsen ha megint hozzátok mentünk volna! pedig, mondha-
tom, kevésbe mult. Meg akartunk lepni egészen váratlanul,
hogy ne készülhessetek előre, ne tegyétek annyi haszontalan
költséget mint tavaly, ne fáraszd a Fátyolt és a Pétert előnkbe
stb. Már a nap is ki volt tüzve, az előkészületek folytak, midőn
nıeggondoltuk ismét, hogy több az emberség a káposztás hıísnál
és itthon maradtunk. Ezt csak négyszem közt irom neked: meg
ne mondd Tompának mert megharagszik.

A levélpapiros dolgábani kiegyenlítés aligha előnyös ré-
szedrőlz de hát legyen! Úgy is, ha isten éltet, azon levelek na-
gyobb részét neked fogom én küldeni: beírva ugyan, hanem az
mit sem tesz. Köszönöd szépen, ugy-e?

Mentovics már elköltözött 9-ed magával: annyi tagból áll
a család. Azóta Erdélyben van. A collegatus többnyire széllyel-
futott, mint a csirke, csak Szilágyi Sándor, van itthon, mint
egy passer solitarius. Ó és én dicsően múlatjuk a szünidőt.
,,Szervusz!" ~ Szervusz, mi ujság? ,,Semmi!“ Az sem sok.
Gyujts rá. „Szervusz !” Szervusz. Az ajtót húzd be, mert bejő-
nek a legyek. - És ez így megy rendesen mindennap egyszer.
Azt veszem észre, hogy pár év óta mindinkább elfelej tek beszél-
getni. Még megérem, hogy néma leszek, mint a hal. --

De csak az irást is el ne felejteném ! Másszor, ha én levelet
irtam, rendesen kevés volt a papír, és a tárgyat magát sokszor
át kellett vinnem a következő lapra, mely már nem existált:
most nem egyszer állok meg az írásban, s gondolkozom, hogy
uram teremtőm mit kéne még irni, hogy a négy lap beteljék.
Mert a Szilágyi Sándor féle nyúlfarknyi leveleket nem szenved-
.hetem. Ő például e levelet így irta volna meg:

,,Barátom ! Ide zárom nőm levelét. Hát Lévai nálad volt?
Programmot küldtem - ha nincs fogsz kapni. Pesten voltam.
'lfısza meghalt. Szalontán haragusznak, hogy le nem mentem.
Olellek, üdvözlöm a komámasszonyt!

barátod AJános"

Igy aztán meglehet írni mindennap IO-Iz levelet, fünek
fának, holott én többnyire adós maradok minden levélre, ha
csak nem tőled. jő. Mert így gondolkozom. Kis levél, nagy levél:
°8Yf0rmán 3-6 -9 kr. Két nyolczad vagy negyedrét levélnél
kevesebbre irni nem illik: ha csak egy lapját irom tele, mennyi
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papír vesz kárba! Aztán én magam nagyon szeretem olvasni 3
leveleket, ha semmi sincs is bennök. Retirádon legjobb ízüen
olvasom az oly darab papírokat melyeknek se eleje se vége, sõt
a sorokat is csak félig lehet olvasni. Ime, olyan ez az én levelem;
olvasd egészséggel! Megmondtam, hogy koperta gyanánt vedd
- ha többet vártál, magadra vess.

Si aliquando sanus fuero - fontosabb levelet is kapsz
tőlem. Addig fogadd legszívesb ölelésemet. Csókolom (engedel-
meddel) az én jó komámat, Gézástul együtt. Nehogy e levelet
elolvasd neki: mert elcsudálkoznék, hogy oly okos ember, minő
én vagyok hogy írhat ily semmiséget. „Aldatlan üresség" mint
Toldi mondaná. De azért áldjon meg az Isten !

igaz hived
Arany János

838.

KOVÁCS JÁNOS-ARANYNAK

Geszt 30/8 1856.
Kedves barátom !
Valóban nagyon sajnáljuk, ha f.hó 4-kén kelt levelemre

való mély hallgatásod azt jelentené, hogy nem jössz hozzánk,
s azt hogy Lacit tegnap áthoztam, még csak kárpótlásnak sem
tekinthetjük, miután mi az egész családra számitottunk, s csak
a bafbucot kaptuk; ha azonban bennünket csak meg akarsz
lepni, abba szivesen bele egyezünk.

Milly borzasztóan látogatja az Úr Isten ezen családot, lát-
hattad a hozzád is eljutott halotti jelentésből; szegény öreg úr
már sokkal jobban érezte magát, s bement Váradra sulyos
betegségben fekvő kedves kis Margitjának látogatására; már
visszafelé indúlt a Grófnéval, midőn Várad és Ürögd közt észre
`vette a Grófné, hogy szegény öreg úrnak ballábát a szél értffi
vissza fordúltak hát, s még az nap estveli II óra tájban a fáj-

15 dalomnak legkisebb jele nélkül csak elaludt a jó öreg úr. Margit

20

pedig éppen az nap halt meg estve, midőn nagyatyját temették.
Három egyszerre ! ez még is csak sok, s pestises időben is számot
tenne. Az öreg úr halálakor már arra fakadtam: hogy már egyéb
nincs hátra, hanem hogy a ház is égjen rám, mielőtt ide hagjf-
nám. S gondold babonás ijj edelmemet, midőn éppen a kis Mflfgft
temetése előtt egy pár perccel csakugyan meggyulad a k011YhaÍ
nak be-stuckaturozott kéménye. Azonban nem lett belőle senıml
baj.
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Nagy örömmel hallottuk Mezeinek s a Szalontaiaknak nem
csak tégedet, hanem magukat is megtisztelő szép szándékukat.
Barátom! ez örvendetes jelenség, mert ezek benned az irodal-
mat tisztelik meg, s ki tudja a szép példa nem lessz-e ragályos,
5 nem nyer-e meg sokakat az irodalomnak. Annyi igaz, hogy ha
mindenütt úgy pártolnák az irodalmat, mint Szalontán, úgy
talán még Székely Jósinak sem vólna adóssága.

Azt már a kőrösi egyháznak adott válaszomból tudni fo-
god, hogy debreceni tanár vagyok 720 p.ft és 5 I/2 öl fa fizetésre,
5 Szept 20-ka tájban be is költözöm. Hogy gyalázatos egy fészek
ez a Debrecen, az tagadhatatlan ; azonban ott is lehet sőt éppen
nagyon kell valamit tenni; a múlt Gyülés is már igen szép vólt,
pedig még csak kezdete vólt az egyetértésnek.

Isten veled! kedves jó nődet szivesen tisztelem, Julcsát
csókolom s téged ölelve maradok

barátod
Kovács János

839.

ARANY-ERDÉLYI JÁNOSNAK
[Nagykőrös, 1856. szept. 4.]

Tisztelt hazámfia!
Olvastam kegyed bírálatát verseimről, s köszönöm azt.

Köszönöm pedig azért, mert czélja birálni, nem dicsérni, mél-
tánylani, nem magasztalni, kimutatni helyemet az irodalomban,
nem mindenek fölé emelni, - és sok tekintetben jogosítva érzem
magamat, úgy nézni a recensiot, mint anticipált szavazatot az
utókorból, nem pedig a mint a jelen elfogultságának szülemé-
nyét. De sajnosan esett észrevennem a bírálat némely helyeiből,
hogy kegyetlenül félre vagyok értve, lakolok oly bünökért, me-
lyeket elkövetni gondolatomban sem Volt. Ellensége vagyok az
antikritikának, azért nem is szólalok fel nyilvánosan; de meg
nem állhatom, hogy ne tudassam Kegyeddel egy két sorban, mi
az, a mi nekem rosszúl esett. Mingyárt a versformákra nézve
szerencsétlenségem az, hogy némelyek, ha magyar rhythmust
használok is, jambust, trochaeust etc. keresnek, s nem találván,
rám kiáltják a formátlanság vádját; mások minden versemben
magyar idomokat vélnek találni, péld. Greguss csodálkozva veszi
észre, hogy még jambus sorok is akadnak verseim- közt.- No, az
meglehet, hogy én igen rosz jambusokat irok, de azt hiszem,
még is, nem nehéz kimutatni, hogy fele költeményeimnek, vagy
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több is annál, jámbusi, illetőleg trochaeusi lejtéssel bir, minden
igénye nélkül a hazai rhythmusnak. E tévedést tapasztaláın
Kegyed részéről Katalin és Keveháza körül, melyeket 8 tagu
s középmetszetes magyar soroknak vesz, s nem találván bennök
se a metszetet, se a choriambusokat, szinte kifakad ellenök,
legalább úgy veszem e szavait: „igen alkalmatlanúl ütne ki,
ha örökösen a lengedezővel kellene baj lódnuıık, mégis unalmat
vásárolnunk a bajonl" Igen is! Ha Kegyed e költeményeket
lengedezővel olvasta, képzelem, mily unalmas lehetett átver.
gődni rajtok. De hisz én úgy gondolom, nem lett volna nehéz
bennök észrevenni a j ambusi lejtést. A legtöbb sor tisztán és
szabályosan kiadja a jambust, ha ottan-ottan vagy egy hibás
láb fordúl elő, az, tekintve a ıimes sorok rövidségét, a költemé-
nyek hosszu és elbeszélő voltát, nem a világ. A lej telem azért
meg van, s ha az én fülem vastag csalódásban nem sínylík, a
jambus folyvást érezhető. Négyes jambus lenne tehát, s abban,
mint kegyed nálam jobban tudja, a metszet nem esik okvetle-
nül a középre, de az 5-ik szótag után, s olykor elvétve ki is
marad, mint ezt angol, német s hazai példákkal is bőven lehetne
világositni. Katalint különösen Byron beszélyei után képeztem,
az egészet inkább forma-gyakorlat végett, mint költői czélból,
s alkalmat rá adott az, mert olvastam valahol Byronnál, hogy e
8 syllabás forma ellen panaszkodik s benne mozogni nem tartja
könnyűnek. Ha ő, a rímgazdag s egytagú szókkal bővelkedő
angol nyelvben baj osnak találta a formát: én meg akarám kisér-
teni a rimszegény, s hosszu szavakból nehézkes magyar nyelven,
miután nagyobb ily nemű költeményt, ıim s mértékben kivíve,
nálunk még nem ismertem. Ennyi az egész. Hogy nem sikerült,
azt érzem, de más okból, mint kegyed állitja. Mert, ha már 4-es
jambust irtam, annak törvényeit kelle követnem. Rímtelenül
a 4-es jambus így lejt:
Mint mennek öl // döklő hadak (caesura nincs)
Nyugat fenyéres // halmain,
Ugy mentek, átal // lelkemen] caes. az 5-ik szótag után
Az éj sötétes // álmai.
Epen így a rímesekben is:
Hazádnak ren / dületlenül (caes.nincs)
Bölcsőd az majdan // sírod is.
A nagy világon // e kívül. I caes. az 5. után stb.
Aldjon vagy verjen // sors keze stb.
Igy Byronnál, a németeknél, mindig, vagy a 4 -vagy az 5 szó-
tag után a caesura: Byron:
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He started up /I with more of fear } 4 tag után a caesura
Than if an anned Í/ foe were near.
God of my fathersl Í/ what is here? . . . 5 tag után
His trembling hands // refused to sign.
The cross he deem'd I/ no more divine: stb.} 4 tag után

Eszerint már a Katalinból szégyenpadra állitott hét sorban
se hiányzanék a caesura négyszer; például:

Sőt már a visszhang // is pihen,
Mely összetorlott // bérczeken, I 5 után
- Hol a felhőnek // fészke van
S a völgyben ott // hol Vág folyam } 4 után
Örült kaczajjal elrohan - } 5 után
Dörgésöket // fel és alá, } 4 után
Mint könnyü labdát // vagdalá. } 5 után.

Nem sükerı'.ilt Katalin más okból. Ez az, hogy byroniassá
akarván tenni, nagyon elhalmoztam képekkel, s egyiket a má-
sikba füzvén, olyan constructiókat csináltam, mint a fönebbi,
hol nem a rím kényszerített, mert egyszerüen ki is hagyhattam
volna az incisumot, a vers sérelme nélkül, de egy pár képpel
többet szőttem be a kelletinél.

A „veszett rimekérti felelősség" - legalábbis, nem gyön-
géd. Nem szándékom a mea maxima cıılpát e részben valakire
hárítni, de egy kissé még is mentem magam. Már az új iskola
jóformán megtörte a Csokonai és Kisfaludi S.-féle rímek tekin-
télyét. Kölcsey már merte -mondani: farag, darab; Vörösmarty:
hold, mosolyg. És bizony, valljuk meg, hogy ez malum necessa-
Tlnm volt. A jó rímek szük köre annyira ki volt már merítve,
hogy alig lehetett azokban valami újat mondani. Ha jött a
halál, az olvasó előre tudta, hogy ránk talál etc. A ragismétlés
pedig nem volt inyére az ízlésnek. Igy mind szabadabb kezde
lenni a rim, hogy új fordulat hozathassék be a versbe. Kegyed,
ki mindent egyetemesen fog fel, itt úgy látszik, mindent az én
nyakamba (talán még a Petőfiébe) háıit, holott a kezdemény
sokkal előbbi. Különben vehette volna észre azt is, hogy e sza-
badságot a helyett, hogy kiebb terjeszteném, egy idő óta mind
összébb szorítom, - s hogy nehány új és jó ıimnek is adtam lé-
telt, a mi az előzmények után bizony nem könnyü dolog. Ha
valaki, én ohajtom leginkább, hogy vaj ha birnánk az olaszok
zöngelmes rimeivel! de ha nem lehet azon egynehány jó rím
taposó malmában eléhaladni!
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A névelő, kötszó, stb. elszakítása, rím végett, minden eget-
re hiba, de remélem, éppen azért, mert hiba, nem gyakori nálam

ıos Hosszabb sorokban éppen nem.tü_rném el: rövıdekben néha megı
szenvedtem, s féhg tudnám ıs ıgazolm. Kétségtelen előttem
hogy caesura által névelő, kötőszó, elszakadhat a rhythmus
relme nélkül. „Menjen ki a // nagy erdőre" (Népd.) helyes
rhythmust ad ; csaknem helyesbbet, mintha az a is caesura után

11° esnék. Miért? Mert így a hangsuly mındenık szakasznak épen
első szotagjára esık: „Menjen kı a nagy erdőre." A hangsuly
nincs névelőn, kötszón: ha tehát a caesura után ezek esnek, úgy
bágyadtabb a rhythmus, melyet hangsuly nem elevenit. No
már most rövidebb sorokat tekiııthetni úgy, mintha csak caesurá

115 volna a rimnél, s ha a következő sor hangsulyos szótagon kezdő-
dik, megbocsátható a kötszó elvágása . . cum grano salis.

De megengedve, hogy ezek hibák, hadd szóljak egy szot a
po-lítíkáról. Ez játék, melyet kevesen vesznek észre, de hogy
Kegyed észre nem vette, csodálom. Arról van szó, hogy a magyar

12° ember politizál - ugy a mint most politizálhat.

KOppasztanám a madarat,
Ha már meg nem foghatom,'
Fosztanám a tollat tudni-
Illika.

125 Könnyű észrevenni, miféle madár, miféle tollfosztás (a
leghálátlanabb dolog) van szóban. Most következik, hogy
kimondjam a szót, de nem merem, nem tanácsos, mégis valahogy
ki akarom nyögni s igy forditom:

De a miről szólni sem po-
'3° Lítíka. _

A nagy többség ezt úgy érti, hogy nem sült a vers, azért
szakasztottam meg a szót: holott én magát az állapotot festem
az előadás által. Csekélység, elismerem, de azt hittem, hogy
némelyek mégis megértenek, s hol művészileg gondoltam alkot-

135 ni, nem ütnek a körınömre, mint tanulatlan ficzkónak.
A nyelvtani vétségeket - többnyire - elismerem: de

kevés van azok közül, a mi nem szándékosan jött volna be. A
áldoz szót mindenütt iktelennek vettem: ,,ÁláOz, toroz, mág-
lyák körül" - ,,Áláoz, toroz, vígan lakik” - innen az áldozek.

14° első személy. A bán és bánik közti különbséget jól tudom: de
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önként áldoztam fel a széphangzatnak. Ne bánjon így

ehelyett: ne bánjék így. . . . Az a költemény, melyben ez
eléfordúl (árva fiú) egy dallam után van irva, - melyben a ne
bánjék igy eltűrhetlen lett volna. A majszol, nem tudom, hogy
idegen volna, én a legmagyarabb nép közt bölcsőmtől fogva
hallottam, - az evésnek e nemét (fogak nélkül száraz kenyeret)
nem is tudnám máskép kifejezni. A jémini tréfás dolog: szinte
lehatott a népbe már. Ellenben az aái és láti, véleményem
szerint nem bevehető, mert itt nem egyes lájszó, hanem tájforma.
forog fenn, melyet a magyarság egy nagy része nem értene meg;
aztán Baranya is eléállhatna az ill-je - vét-je formával, -
mi megint oly törvényes, mint az aái; - legalább is. Aztán,
legyen meggyőződve Kegyed, hogy „bár nem küzdöttem is a
nyelvért" tudom tisztelni annak szabályait, és sokkal többet
foglalkozom velök, mint némely ember gondolná ; de más részről
a költeményeket nem szoktam nyelvtani gyakorlatnak tekin-
teni, sőt oly merész reményeim vannak, hogy lesz idő, mikor az
Euphonia kedveért engedni kell a nyelvtan merevségének, s
versben legalább nem írjuk: keressz, nézsz, stb. s egyéb nyelvtörő
szabályosságokat.

Szénffy theoriáját - szégyellem megvallani - de nem
ismerem. A „Magyar Sajtó” nem jár hozzánk, - láttam futólag
a czikkét, de nem olvashattam át figyelemmel. Annyi megragadt
nálam belőle, hogy tactusai, a mint a verslábakat alkalmazza,
nem egyeznek mindenütt az én felfogásommal. Igy, ha a dacty-
lust olly időmérték szerint veszi, mint Kegyed a „kis kacsa"
szókban, t.i. hogy az első szótag - és pont, a második 9 a

harmadik - és pont, tehát igy: kis kacsa: ez sohasem ad ki ma-
gyar taktust. Mert cottában ez igy fejeztetnék ki: [kotta] a mi
nem 2/4 mint minden magyar dal, hanem 3/4 tehát német, sőt
így a mint le van irva, semmi tactus, mert 3/4 és I/8, - a mi
absurdum egy taktusban. A magyar dactylus, - vu, kottá-
ban f U = 2/4, az első szótag épen annyi időt vesz igénybe,
mint a másik kettő.

Abban találkoztunk, hogy a magyar verssorban bizonyos
idők uralkodnak a szótagok száma felett: de ezt bajos volna

- - - - - Q U
négy időben állapítni. meg. Igy péld. „Ugy ég | a tüz l ha lobog"
csak 3 idő és még sok fris dal. Azonban ezt a nagy szabadságot
a sor szótagai számára nézve én legalább - nem fogom igény-
be venni. Kivételesen használom néha, hogy az egyhangúságot
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kerűljem. Igaz, a gyermek réják igen szabadok e tekintetben: de
a népdalok nem annyira. Nem is tudom, mit tenne a nép, ha
például a legszokottabb II szótagú sor helyett oly dalt kapna
melynek egyik sora 7 a másik 9 a 3-ik II a negyedik 13 lennef
Vannak versalakok, hol egy szótaggal több vagy kevesebb mit
sem tesz, pl.

Vermem ugyan / elég van - /Í de kenyerem / nincsen,
Jaj istenem / mit csináljak // mikor semmim / sincsen,

de általánosan felszabaditni a szótagok száma alól - azt hiszem
nem lenne köszönet benne. '

A versek belérdemére tett birálatról nem illenék beszélnem_
Itt, a mütörvényeken kivül alanyi tetszés-, vagy nemtetszésnek
is befolyása lehet. Csupán azt jegyzem meg, hogy nem volna
hatalom, mely rábirjon, hogy péld. a ,,tetétleni halmon” czimű
versnek a végét elvágjam s epigrammatice fej ezzem be mintegy,
Az én lelkem csak igy találja egésznek - ,,megáldani a földet,
hol azok jártak". A „hajnali kürt" 2-ik versszaka reflexiónak
tetszik, ha így olvassuk: „édes fájos a kürtzene", de nem más
dolog-e, ha az impressziót festjük, mint jelent: ,,e kürtzene?"
Pedig igy van a könyvben. Ágnes asszony hibáztatott verssza-
kai a megőrillés processusát festik, ınit az addigiakból lehetett
kivemıi. De leginkább fájna az egri leány II. szakaszából azt az
egy kis szakot kilökni, mely naivitással szól elébb a madárról,
aztán megy által a kedvesre. A biztonság, boldogság érzelmét
fejezi ki e szak, hogy még kötődnek is - ellentétül azzal, a mi
következik. De hagyom ezeket, legkevesebbé védem pedig ala-
nyi fájdalınaimat, melyek, hiszem, hogy müvészietlenek, csu-
pán arra kértem volna még figyelmet fordittatni, hogy e fáj dal-
mas versek egy bizonyos epocha szüleményei, s ha nincs is meg
minden versben az engesztelődés, az egész gyűjteményben meg-
van az, s a kötet vége felé már nyugodtan zengem a balladákat.
De kérdem: a kesegő szerelem minden dala vagy Petrarca min-
den szonettje meghozza-e a művészi kibékűlést? Azonban ez nem
az én dolgom, ki nehezen fogok többé alanyi hurokat pöngetni-
Még az ,,arva gólyáról" mondok egy szót, mely kegyed szerint
nem érdemlí azt a lapot, melyet elfoglal. Nem, mint gólya: de
talán mint a 848 előtti sysiphusi küzdelmek képe - mint alle-
goria - megjárná. A „gyermek és szivárvány" szinte allegoria,
tehát nem lyrai darab: azon eszmét akarná kifejezni, hogy van-
nak az ifjııi kebelnek vágyai - fellegvárak, - csalképek, 1116-
lyektől később oly nehezen válik meg, miután a való kiábrán-
ditja. Az a czím: Kisebb költemények, nem azt tette nálam!
lyrai darabok: van ott sokféle faj.
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Végre azt kell érintenem, hogy sohse féltsen kegyed engem
az elbizakodástól. Senki sem érzi jobban, mint én, hogy a mit
tettem, az többnyire kisérlet, tapogatozás, jobbra és balra. Igen
jól tudom, mennyire maradtam eszményképem mögött egyik
vagy másik versemben. Kevés az, a mit tettem, de ezután annyit
sem teszek már. Atok gyanánt fekszik rajtam - mint sokunkon
_. a közelebbi nehány év - ez szegte szárnyamat, érzem, hiába
akarom magamra vitázni az ellenkezőt. Ha valami, a költészet
meggyőződés dolga, - vezérczikket lehet irni meggyőződés nél-
kül is, de jó verset nem. Aztán beteges is vagyok, teher a szel-
lemi foglalkozás. Ily állapotban a magasztalás nem hogy elké-
nyeztetne, de fáj, mint amelyet csak kevessé érdemlek a multra,
_- és nincs reményem, megérdemleni a jövőre nézve. Óhajtom,
hogy ne szóljon rólam senki, - hagyjanak engem pihenni.

Bocsásson meg kegyed e hosszú és rendetlen levélért.
Tekintse ugy, mint bizodalmam jelét és kifolyását a tisztelet-
nek, mellyel Kegyed iránt lenni tartozom. Fogadja legszívesb
üdvözletemet !

Nagy-Kőrös, sept. 4. 1856.
Tisztelője

Arany János

840.

BARABÁsM1KLós-ARANYNAK
[Elveszett]

Pest, 1856. szeptember 6.

[Nagyszalonta megrendelte nála Arany János arcképét; kéri, jöjjön
fel hogy a festményt ell-ıészithesse.]

8410

SZÁSZKÁROLY-ARANYNAK
[Kézdivásárhely, 1856. szeptember 6.]

Kedves Jankóm!
_ Az éjszaka veled álmodtam s tieiddel, ugy veszem ezt

mint az ég intését hogy irjak neked, mert már igazán rég nem
váltottunk levelet, s pedig időről időre jó megujítni az emléke-
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zetet, nehogy utolyára el felejtsük egymást. Vagy - nemde?
- erre nincs is szükség !

Elég az hozzá azt álmodtam hogy te ismét NagySzalontai
jegyző voltál s én ott meglátogattalak. Olyan uniformisod volt
mint a zsandánnoknak s ez sehogy sem illett reád; s még is
nem én-téged, hanem te engem nem ismertél meg; a feleséged
pedig a mint meglátott megcsókolt s te ezért nagyon orroltál
reá; Julcsa meg egy szikrát sem nőtt, a min én álmomban sem
győztem eléggé csudálkozni. Aztán Róbert felébresztett ebből
a sületlen álomból mert oly nagyon beszéltem hogy nem alhatott
miattam.

Az egészből csak az a tanuság hogy rólad gondolkoztam
tennap este, hogy t.i. ma Hedvigböl küldj ek neked egy példányt.
Nem tudom olvastad-e már? Tartom igéretedet hogy megírod
róla itéletedet. Ezt már most, emlékeztetésem után annál na-
gyobb bizonyossággal elvárom.

Nem tudom ki szíves nıegemlékezésének köszönjem az
iskola programját, melyből nagy örömmel olvastam verstani
értekezésedet. Az abban ajánlott epicai strófán épen egy költői
beszélyt próbálok most írni, nem tudom el készül-e valaha. Ha
el, kéziratban elküldöm hozzád meg nézés végett. Ilyen eszkö-
zökkel akarok tőled időről időre egyegy levelet kícsikarni.

Mentovícsék biz eljövének Kőrösről. Csak meg ne bánják
utóbb ! Még nem kaptam levelet tőlök, már alig várom. Ha lehet
meglátogatom ez őszön. Reményem volt hogy kimehetek hoz-
zátok, Pestre, Gömörbe, mít én tudom hova nem ! Jó volt álom-
nak! Lett belőle semmi !

Szegény T[isza] Domokos! Olyan szivemböl meg sirat-
tam! Ma már olvassuk apja halálát is.

Kisebb költeményeid egész írodalnıat költöttek fel. En is
akartam volt írni rólok; de gyenge vagyok rá; tőlem elég hogy
végetlenűl szeretem őket, s ujra meg ujra olvasom.

Kérlek az ide zárt Hedviget Fodor bácsiéknak add át.
Csokolom őket s sokszor sokszor emlékezem reájok.

Isten veled édes Jánosom, feleségedet, Lacit, Julcsát veled
együtt csókolom

Ölelő barátod
Sz. Károly

KVásárhely, 1856 Sept 6.
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842.

ARANY--KOVÁCS JÁNOSNAK

Nagy-Kőrös, sept. 7. 1856.
Édes barátom!
Csudálkozom, hogy nem kaptad válaszomat a mult hó

4-én kelt leveledre, melyet ugyan én, részint mert nehány napot
Pesten töltöttem, részint, mert Gyulai Pali nálam volt, egy
kissé későn indítottam utnak, de már lehet jó két hete hogy
postára tettem. Abban megirtam volt le nem mehetésem okát
és köszöntem a méltóságos úrék becses figyelmét, - szomorú
körülményeík daczára. Az óta sok történt nálatok, s látom most,
hogy jó volt le nem mennem. Barátom! nem vagyok az az
ember, ki annyi gyászt, annyi váratlan csapást egykedvüen
nézhessek, s igen fájt volna jelen lennem a gyász események szin-
helyén, melyek a távolban is csaknem levertek. Rettenetes az,
mennyi csapás éri most egyszerre azt a családot, - a szegény
grófnét! Volt eszembe pár sor vigasztaló levelet irni: de mily
ostoba ily körülmények közt a vigasztalás ! Isten adjon erőt neki,
hogy ne roskadjon le fájdalma terhe alatt! Irja Laczim, hogy
most meg Lajoson történt baleset. Mintha ég föld összeeskütt
volna azon derék család ellen! Irtóztató ! . . .

Debreczeni tanárrá lett választásod már régebben hallot-
tam, úgy hogy előbbi levelemen már d. tanárnak czímeztelek, s
hihető hogy ebből eredt a tévedés. Meg lehet a posta Debreczen-
be utasította a levelet, meg nem foghatván, mit keres d. tanár
Geszten. Egyébiránt úgy is jártam már, hogy Geszt helyett
Pestre küldték levelet a G és P hasonlatossága miatt. Meglehet
3 hónap mulva még megkapod.

Az arckép-históriában az az örvendetes, hogy a jó példa
mindig hat és meglehet más városok is felbuzdulnak, hogy
elhunyt vagy élő jeleseikért lenditsenek valamit. Aztán meg,
- ha a dolog nyilvánosság elé keríil - mindenesetre szép oldal-
ról tünteti fel Szalontát, mely eddig jóformán csak a nagyfülü
disznórul volt országhirü, - még a betyárságáról se tudnak itt
már semmit.

Bizony az a ti fizetéstek se sok még. Azt hiszem, annyi
a mienk is van: 6oo forint és didactrum, mely utóbbi változó, -
de eddig is ráment IOO forintra. S remélem, a drágaság ott színt-
Ugy megvan, mint itt. Kivánok erőt és kedvet az uj pályához!

En a vacatiot elég unalmasan és hiába töltöm. Majd még
egyszer fölmegyek Pestre - ülni Barabásnak. Nem tudom,
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mibe kerül nekiek a kép, de félek nagyon drága lesz, mert igen
4° pompásan akarják. Mit tudsz, van-e alku? mert sajnálnám, ha

végül többet kellene fizetniök, mint gondolták.
Különben nőm és Julcsi egészségesek, szivesen üdvözlenek

Én magam soha se leszek már valami vírító egészségü, de csap
türhető állapotban vagyok.

45 Fogadd szives ölelésemet!

barátod
Arany János.

843.

ARANY-HECKENAST GUSZTÁVNAK
[Elveszett]

Nagykőrös, 1856. szeptember _r1_

Eılálaszul Heckenast 1856. augusztus 23-i levelére, Arany azzalbiz-
tat a a `adót, hogy az olvasókönyv szerkesztését folytatíák. Elhúzódó mun-
ká ukra való tekintettel a Heckenast levelében emlitett orábbi elõlegen túl
további előleg küldését kérik] í

 Ó

HECKENAST oUszTÁv_ARANYNAK
Pest, sept. 13. 1856.

Tisztelt tanár Ur I
Épen most veszem f.hó rr-ről írt sorait és sietek kivánsá-

gát teljesitőleg az Önnek járuló Száz pengő forintot ide mellé-
kelve ezennel megküldeni. -

5 Kedves tudomásul vettem az olvasó könyv ügyében szíveS
igeretét s biztatását.

Fogadja nagyra becsülésem kifejezését I

alázatos szolgája
Heckenast Gusztáv
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845.

TÓTH KÁLMÁN-ARANYNAK

Pest, sept. I6. 856.
T.Uram!
Rég meg kellett volna köszönnöm önnek ama szép fordi-

tást, melylyel lapomat megtisztelé, de miután ön a honorárium-
tól fölmentett, egy láda hamburgi szívarral akarám szívességét
viszonozni -- erre azonban már hetek óta hiába várakozom,
mert a megrendelés dacára még mindig késik, úgy hogy én a
nélkül is írok most önnek.

Egy albumot, s uj költeményeimből is tettem el önnek,
s hogy most ezeket utnak nem indítom, Kemény az oka, ki a
napokban N.Kőrösre akar utazni, s felhítt egyszersmind, hogy
menjek én is vele. Ez az átadásra nézve a legjobb alkalom lesz,
ha ugyan meg nem bukik, mint Keménynek annyi, és annyi jó
szándoka.

Apropos! Kemény nekem valami évkönyvről beszélt, me-
lyet ön, ő, továbbá: Jókai, Gyulai, Tompa és Eötvös - adná-
nak ki; ha nem hallottam roszul, még én is a lígában lennék.
Kemény kérte e tárgyban véleményemet, s én a legszebb siker-
rel kecsegtetém; legalább azt hiszem, hogy lenne 4-5000 alá-
irónk, kivált ha megigérnők, hogy ebbe a könyvbe valamenyien
az évi legjobb munkánkat igyekezünk adni. Én magamra mer-
ném vállalni a kiadást ugy, hogy a poétáknak 150, a prózaírók-
nak pedig 3o0 pftot adjak - de azt tartom, hogy legjobb lenne
a kiadás, és bevételre nézve közös pénztárt tartani. Kár, hogy
a legtöbb ezekből a jó urakból igen indifferens ember, s így majd
az egész ügy elesik. Pedig bizony nem száll a szánkba a sült
galamb; lássa ön, a ,,Színhází naptár" eddigi jövedelme mintegy
4000 pft - s ha ennek tudott előfizetője lenni, mért ne e terve-
zett vállalatnak, melylyel úgy sub rosa még a Kisfaludy társula-
tot is pótolhatnók.

De tudja isten mind csüggedünk, mind csüggedünk ! Enge-
met is ugy elhagyott a poézis, vagy én hagytam el őt, hogy iga-
zán sokszor vádlom magamat. Méltány hiány okozta é ezt (I00
uj költeményemet is alig hogy egy lap megbirálta) vagy vágy
egy csendes, házi élet után, mely a dicsőség pályájáról nem akar
tudni, nem tudom.

Az első kevésbé, mert ugy, a régi képzelődéssel betevém
magamat ön helyzetébe, s igazán boszankodtam azon s sok süt-
kérezésen is, melyet a kritikussereg ön körül véghez visz. Kettő
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még azon is veszekedett, hogy ki fedezte fel önt?! gyönyörü
40 gyerekek! ˇ

Igazán sokszor kifakadok e hasonmászások ellen -- s mi
ismét a reductío? ! az, hogy én önre irigykedem. Ostobák!

Ha Keménynyel nem mennék Kőrösre, ugy a jövő héten
elküldöm az albumot, versecskéimet, a trabucillókat - ekkorig

45 hiszem megjönnek.
Kérem önt, tartson szives figyelmében, s ha valami kiadó

verse lesz, ne feledkezzék meg rólam.
Tóth Kálmán_

[Címzés:]
Arany jános tanár urnak.

.NagyKó'rös.

846.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK

Deés és Kolozsvár, sept 26 r856.
Tisztelt Uram ! __
Tudván, hogy On Tompa Mihálylyal, -- ki nekem nem

csak név- de vérrokonom s leghivebb s legbizodalmasabb bará-
tom, kinek igen sokszor adtam vers-eszméket s igazitottam ki a

5 mit írt, s kinek titka sincs előttem, - tudván mondom hogy ön
vele baráti lábon áll: én is bátorságot veszek önhez intézni e
pár sort; e levélben ugyan ugyszolván semmi sincs egyéb szives
jó indulatnál: még sem borzadok elküldeni ezt; mert ugyan nem
ír-e ön is néha, ha kivált az aranyér ráesik, egészen tartalom

1” nélküli leveleket? Vagy igen! Azért fogadja jó szívvel jelen
soraimat.

Valóban örülhet Nagy-Szalonta városa önnek arczképét
bírhatni ; így már ez a város két dologról lesz híres ; de javalhat-
nám: hogy kalapban festesse ön le magát, még pedig két kalap-

15 ban, mellynek egyike fehér, másika fekete lenne ; mert az ön feje
két kalapot is megérdemel, a mint hogy történt is, hogy öI1
kettőt akart egyszerre a fejére tenni valamikor.

Én részemről igen tisztelem Önt, mind a mellett is hogy
bátorságáról és vállalkozási szelleméről itt némely videki dafnk

20 nem épen jót kíabálnak: de én nem vagyok ollyan vélem_enY'
ben ; kell: hogy ne legyek! mert lehet-e azt rosz néven venni: ha
nincs bébúni kedve valakinek egy rókalynkba, bár váltig sarkal-
ják is? ! és hogy nem mér egy pár csomó dohányt a zsebébe
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dugni a szomszéd vármegyeig, hanem a helyett inkább két czi-
linder pálinkát visz el? ! Láttam már én ollyan embert is a ki
elaludt az N N-ék utcza-padkáján és még a feleségéhez sem
szolt, még is ember a talpán! Sőt ollyat is ki Pestről várván
barátját, 3 lúdat, két csirkét és egy verebet süttetett meg, s
mikor nem érkeztek meg a vendégei: maga megette, s ki egy
huszason egy nagy tajték pipát megvenni nem átall. Azért csak
bátorság! mind jóra viszi azt a köszörü!

Hallom hogy önnek egy igen kedves jó felesége és két ha-
sonlóképp kedves kicsije van: az isten éltesse őket! ha szeren-
csém lenne valaha: megtanitnám a fiát egy szép mesterségre;
t.í.: hogyan kell a keszkenön a csombókot kíoldaní; mert mig
ezt nem tudja semmit sem ér a dolog, s addig nem lesz nagy
kapitalista.

Nekem is van egy feleségem és egy gyermekem, ki a gyer-
tyatartót faggyúnak hívja, de azért derék legény. Az az egy- (et-
len) feleségem szeretné az ön kis leányát, csak ollyan messze ne
lenne!

Most már többet nem írok mert meguntam, hanem a felől
bizonyos lehet ön, hogy máskor is írok. Addig is isten áldja meg
önt minden boldogsággal!

Tompa Mátyás Móses,
fehérmegyei közbirtokos stb.

[Címzés :]
Arany János urnak.
Debreczen
Szolnok

Nagy-Kőrösön

847.

CSENGERY ANTAL--ARANYNAK

Pest Sept. 29-kén 1856
Édes barátom !
Visszaérkeztem tegnap este utamból, a nélkül, hogy, igé-

retem szerint, meglátogattalak volna. A rendetlen életmód az
uton, az a zaklatottság, mellyel utaztam, s hozzá kedélybajom,
mıdőn megfogyott családomból szegény gutaütött atyámhoz
utaztam, annyira felizgatták aranyeremet, májbajomat, hogy
félbetegen, romlott gyomorral érkeztem Szolnokba, s azon vol-
tam, hogy mielőbb otthon, nyugalomban legyek, s ha kell, ma-
gamat orvosolhassam. Ide járul, hogy még alig viharzott el
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fejem fölött az a csapás, midőn már családom végpusztulását
kelle várnom, s az az érzés, mely a megmaradottakhoz mé
aggodalmasabban fűz, folytonos nyugtalanságban tartott aš
uton. Te bizonyosan érted, érzed, amit talán időm sincs most
kifejezni, talán nem is tudnék. Azonban, a mi halad, nem ma_
rad. Okvetlenül meglátogatlak, mihelyt szerét tehetem, Az1;,hit_
tem, a napokban vehetek erre időt. Azonban a .Pesti Naplónál
Pompéry nincs itthon, Szenvey haldoklik, az egyik kiadó
Számvald megszökött, hagyván maga után már eddig 80.006
pfnyi bejelentett adósságot, s másik kiadó Triestben van. E fö-
lött elkezdődnek a leczkék is. Éıtekeznem kell mindenfele. S
aztán mennyit mulasztottam ez átkos két hónap alatt! A fejem
szedül, ha dolgaimra gondolok. S ha dolgaimtól kipihenek, nin..
csenek körűlem, a kiknek csevegése földerített. Fájnak, és még..
sem tudok, nem is akarok megválni az emlékektől !

Kérlek, légy szives megmondani Szabó Károlynak, küldje
el azon német folyóiratot, melyet tőlem elvitt, s a melyben
Dümmlernek egy értekezése van. Minden pillanatban szükségem
van rá. Utóbb, bár nem enyém, megint visszaküldöm neki, ha
még kellene.

Isten áldjon családoddal! Isten áldjon téged is!

Igaz barátod
Csengery Antal

[Címzés :]
Arany János
tanár úrnak st.

Nagy-Kőrösön

84-8.

ARANY-ERcsEY SÁNDORNAK
Nagy-Kőrös, October 3. 1856.

Kedves öcsém!
Kaptam a pénzt és - Laczit; mind a kettőt épségben, 165-

kisebb fogyatkozás nekűl, kivéve a Laczkó fiam kalapját, mely
,,heu quantum alter ab illo” - amit elvitt. No de pár nap alatt
ujat fog kapni s nem dől le a csonka torony. Különben mag”
nemcsak nem fogyatkozott meg, sőt erősen megnyúlt, ugY1fI0gY
mikor hétfőn este betoppant egy ,,'csés jó estével” alig ösmer-
tem rá. Köszönöm szives gondoskodásodat a kölök iránt. Ha
mindig így utazhat, milionaire lesz belőle.: elvitt öt forıntot.
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meggazdálkodott és hazahozott 8-at! Ez persze az ővé. De legyen
elég László öcsémről. _

Mint a fönebbı keletből látod, beléptünk a szorgalom ıdő
küszöbén. Az ifjuság gyéren mutatja magát, de majd csak meg-
szaporodik - novemberig, mert itt olyan rend van. Egy tanulót,
a kis Hajnalt - fel is fogadtunk a házhoz.

Látod-e már, mily nagy csapás lett volna Szalontára, ha
e szünidőt ottlenn töltöm? ! Ki ült volna Barabásnak 4 egész
.napig éjjel és nappal? Igazán, a dicsőség szép dolog -- de az
ülést már kezdtem megúnni. A kép azt hiszem, jó lesz: de félek,
hogy kissé vörösebbnek fogják találni, mint a minőnek engem
rendesen ismernek. Barabás nem oka, - mert én Pesten, a sok
-lótás-futástól többnyire oly vörös vagyok, mint a rák, úgyhogy
azon tökmag szinű pesti urak nem győznek bámulni eléggé, hogy
mily egészséges falusi kinézésem van. Itthon, ha a szobában

bizony sápadt legény vagyok én rendesen. Ezt a hibát
lelhetik benne, egyebet nem gondolnám. A kép térdig - de ülő
helyzetben van - Barabás hihetőleg kímélni akart, hogy ne
álljak annyit, aztán meg az a katonai állás illik hősi személyhez,
de magam forma tollrágó embernek jobb űlni. Jobb kézről iró-
asztal, könyvekkel, háttérben szinte kis könyvtár lesz látható -
de ebből akkor még semmi sem volt. Mezey szomszédotköszöntsd
nevemben, és mondd meg neki ezeket; valamint azt is, hogy a
sületlen jelentés a lapokban nem tőlem eredt. Én nem akartam
a dolgot dobraütni, mig a kép el nem készűl, - de óhatatlan
volt, hogy meg ne tudják, mi járatban vagyok Pesten, s az
ujdondász sereg sietett kipletykázni. Perse, azt hallották, hogy
szalontai jegyző voltam, - de azt, hogy ott is születtem egyik se
érte föl ököllel, s igy a hirdetés oly formán esett, mintha a sza-
lontai tanács notáríusí érdemeimet akarná megkoszorúzni. Ez
IS szép volna, - de ha nem igaz.

Pesten voltam vagy kétszer a vacatióban, nem nagy lelki
épülésemre de annál több erszénybeli fogyatkozásomra. Külön-
ben itthon töltöttem a szűnidőt. Nem sok haszonnal, ~ mert
azt, hogy az olasz nyelvet, melyben el voltam maradva, annyira
vittem, hogy Tassot elolvashattam s megérthettem, - azt már
én - koromban - nyereségnek se tekintem. Egyebet nem csi-
náltam.

Sokat kérdezgetünk Laczitól rólatok és a szalontai dolgok
felől - s ez nagy mulatság nekünk mostanában, noha Laczkó
.fıam nem a legközlékenyebb elbeszélő, - az anyja sokszor
llarapófogóval szedi belőle a feleletet. Annyit azonban ő is állít,
1103'57 közzénk vágyott ugyan, mint szíileihez egy kicsit, de Kő-
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rösre épen nem vágyott s jobb szeretett volna Szalontán ma
radni. Sajnálom, hogy Janit meg se láthatta. `

Julinak a mult heteken sokat és erősen fájt a foga _. iSzo_
nyú éj eket s napokat töltött vele. Jıılcsi, most utolsó izben, peS_
ten volt velem, s ki pestezte magát egy időre. Pesti ujság-úl
hallom, hogy Emich és Szánvald - par nobile fratrum ..
könyvárusok megbuktak és megszöktek. Az utóbbira már biz0_
nyos, az elsőre is valószínű. Roppant összeg a bukás. Engem ez
csak annyiban érdekel, hogy a Murányi vénusért, ha eddig nem
kaptam semmit, eztán bizonyosan nem fogok kapni.

Igaz, most veszem észre, mily háládatlan vagyok: majd
elfeledtem megköszönni a szép sipkát. Hiába! a fejemen van
most is, s a mi a fejen van, nem látja az ember. Kissé nagy V011;
de már Julcsi összébb vanta s most épen jó. Köszönöm, kedves
kis Vilmám, - isten neveljen téged, hogy mielőbb saját kis
kezeddel kötött sapkát adhass. Mondjad papának: azt paı-an-
csoltam, hogy csókoljon meg az Arany bácsi nevében.

Bezárom, édesim, tárgysovány levelemet azon szives ki-
vánattal, hogy élj etek boldogúl és szeressetek !

Arany János

U.i. Juli köszöni a főzeléket - de azt mondja, babot kár volt
küldeni, mert itt is van bőven - ellenben lencse semmi áron
nem kapható. Tehát a köszönet főleg a lencsét illeti - annak
emeltünk kalapot, mig a babot közönyösen néztük.

[Cımzés :]
Ifj. Ercsey Sándor h. ügyvéd urnak,
rokoni szeretettel.
Szeged felé.
Orosháza N.Szalontán.

849.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK
[NagyKörös, 1856. október 4-]

Hallja kend!
Kendnek tekervényes és csavargoványos leveléből, melýet

sept. 26-áról Dézsről és Kolozsvárról hozzám lóditott, 2121?
értem (meg) - hogy semmit se értek. A postajegyre ny0II10tt



korombélyeg nem olvasható - tehát nem tudom hol tétetett föl
3 levél, de hogy megjárta Kolozsvárt és Debreczent, azt látom,
3 nélkül, hogy ki tudnék belőle okosodni. Már a kedves kománı-
asszony leveléből észrevettem, hogy kend valami bolondságban
töri fejét, mert azt írta, hogy nem szabad megirnia, miért nem
ír kend, majd megtudjuk. Természetes, hogy mi ezt ugy magya-
1-áztuk, hogy meglepátus készül, s egy szép este a kend ,,meg-
Szuhay-sodó” homlokát fogjuk látni, a mint ajtónkon, a légyel-
lenző ponyva alól betolja magát. De már ez, a körülmények
szerint, aligha valószínű: hanem mindenesetre kutya van a kert-
ben. Hogy kend, hírem nélkül Erdélyben kóringyálna, azt nem
gondolom; bizonyosan megírta ez ostoba levelet Hanván, s
odaadta valakinek, a ki Erdélybe ment, hogy ott tegye föl és
küldje hozzám. A levél Medgyes Lajosnál pecsételtetett le, annyi
szent, ki vitte Erdélybe? nem tudom, de gyanitom, hogy Toldy
- de nem Miklós, nem is János - hanem a tudós-társaság
titoknoka - vagy Kazinczy Gábor, - vagy mit én tudom, miféle
csavargó! Kend maga nem vihette, mert kend, az új rendezés
szerint 4 napnál több időre el sem hagyhatja a parochiát - a
szomszéd koronaországba plane nem mehet, még a superinteıı-
dentia engedelmével se. Kend hát otthon kuttog Hanván, s
neveti, hogy bolonddá tett, de jelenthetem, hogy ez egyszer
nem sült el.

A miket pedig kend azon levelében emleget - például
hogy ön hazánk kosz-orrú(s) költőjével Tompa Mihálylyal leg-
szorosb barátságban van & c azt én nem hiszem, azt előbb be
kellene bizonyítni. Ki vekszálja azt az úri embert annyit, mint
épen kend ? ki haragítja fel minden istenadta nap, a legkisebb ok
nélkül? ki okoz neki bút és bánatot a világon - kenden kivül?
ki epeszti, macerálja annyira, hogy szegénynek csak a csontja-
bőre - és hája? Hát azzal az áldott jó feleségével mit el nem
követ kend ? hányszor durczáskodik, gorombáskodik vele? hány-
szor keseriti a jó lelket minden ok nélkül, a mit később maga is
megbán és szégyell? Meg a kis fiát avagy nem kend kényez-
tette-e el apja akaratja ellen. Bizony, bizony sohase dicsekedjék
kend, hogy Tompa Mihálynak oly testi-lelki barátja, mert nem
hiszem.

A szalontai disznót, két kalapot, rókalyukat, Fonyadék
padkáját és a vendégségre készült verebet elnyelem szónélkül,
mert az csak az én mortificalásomra van fölemlegetve, de hogy
legjobb barátomat Tompa Mihályt oly mir nichts - dir nichts
modorban emlegette kend, azt, lássa, el nem tűrhettem - illő
volt hogy respectusra tarıítsam kendet.
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Hogy már ma 4-dik October van, azt odafelűl is irhatta
veıne, de in ie jõ ıeez eıõızezni, mert ebbõl megtudhatja ıeeımeäl
hogy mi nem élünk már oly supínus korhelységben mint kelmecj
- gondolja, ki négy hétben papol egyszer a csíz-ekrıek, hanem
fáradsággal és arczunk verejtékével eszszük a mi kenyeı-ü_-„ket
Egyébiránt, ha érdekelné (magát), azt is megírnám kigyelmedj
nek, hogy az egész két hónapos szűnidő alatt egy árva betűt ge
dolgoztam, de azért elég unalomban volt részem, vagy is akarám
mondani, elég részem volt az unalomban. Pesten voltam vagy
kétszer 5-6 napig, de ez nem kivétel az unalom alól. Egyébkor
itthon ültem és olvastam Tassót meg Ariostot, meg Dantet __
most először eredeti nyelven. Vártam magát, hogy majd csak
meglep már egyszer minket (azaz bennünket) de maga azt nem
tette, kutya egye meg a dolgát.

Laczi fiam hazaérkezett Szalontáról, következőleg a csíme
bókot megtanúlhatná már, ha volna kitől, de az ur csak czigányos
igéretekkel táplálja szegény fiút. Egyébiránt jól gazdálkodott
meg vagyok vele elégedve: elvitt az útra 5 forint költséget, meg.
takarított belőle és hazahozott 8-at ; látja az úr, hogy csakugyan
kapitalista lesz már a csombók nélkül is. Több aranyja van le-
rakva, mint az apjának s egész falamiájának együtt véve.

Julcsi is fenn volt velem Pesten nehány napig, s jól idő-
zött. A haja megnőtt, s maga egészséges mint a makk, mint
egy szem búza. De az anyja, mult hetekben sokat kinlódott egy
rosz fogával, melytől nem akar megválni. A kőrösiek, kiket
ismersz meg- és jól vannak; Szilágyi ma Kecskemétre rándult,
Szabó Károly Pestre; új collegánk, Mentovics helyett, Ballagi
Károly a Mór öcscse. Károlyi Samu és 6 fia jól vannak, - Varga
szinte. Pesti ujság, mit még nem láttam Ujságban, hogy Szán-
váld megbukott, vagy I2o-ezerig és megszökött, de a telegraph
utólérte és nyakon csípte Frankfurtban; Emich sorsa még nem
bizonyos, de hihetően ő sem ok nélkül rándult Triestbe, nőstül,
gyerekestől családostól _ kutyástul macskástul, miután könyv-
kereskedését 22,ooo forintért eladta itthon! Holléte most nem
tudatik. Mennyit lármázunk szegény könyvárusokra, pedig
lám ! mily keserves bukásokat szenvednek a hazai irodaloméıt?
Van-e eset, hogy magyar író megbuknék - másutt, mint H
drámabír. vál. előtt? Az volna szép, ha Heckenast is utáI}01§
menne, az én pirinyó capitalisommal! Egyébiránt Emich v1sZ1
a Murány Ostromát - örökre! Adieu, édes szép, jó magza'E0H1»
Adieu!

E bucsúvétel nem neked szólott, hanem a Muránynak. D6
illő, hogy már most tőled is bucsút vegyek. Isten áldja 1'I1e8»
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kedves komám asszony, ne engedje máskor Miskát Erdélybe
menni, - hanem éljenek otthon kettecskén, azaz hármacskán,
szépecskén, és tartsanak meg szeretetökben engem és az enyéi-
met, kik mindnyájan csókoljuk és öleljük százezerszer - sőt
olvasatlanul és határ nélkül mind örökké I Amen.

Arany János
Cimzés I]

Tiszteletes Tudós Tompa M-ıˇháty urnak,
a hamvai ref. anya-, csizi és lénártfalai [ I] leánygyülekezetek
érdemes lelkipásztorának, a bold. Kisfaludy-Társaság tagjá-
nak, nekem kiváltképen való barátom uramnak, megkülönböz-
tetett tisztelettel.
Pest felé Putnok

Hanva
850.

TOMPAMIHÁLY-ARANYNAK
[I-Ianva, 1856. október 8.]

Drága professor ur!
Méltóztatik igen nagy tévedésben lenni; ha azt gondolja,

hogy én onnan irom leveleimet a honnan nem irom. Ugy tessék
a szemem közé nézni (majd jövő augustusban) hogy én utazott
ember vagyok I most is mint Szenczi Molnár Albert, láttam sok
földet s tengert - Erdélyben; mert valósággal ott voltam, ott
a hely szinén! Medgyes Lajoshoz épen akkor toppantam be,
mikor a bihalat fejték, s a málét hordták a hiúra. (hiú, hej,
ház héja) Azért hát, - hogy dühömet es authoritásomat egy
végső sententíában egészen kifujjam: - hátrább az agarakkat!

Igen biz a' édes Jánoskám! valósággal Erdélyben jártam.
Hanvai Károly örökölt Deésen; oda kellett útaznia, félt maga
menni s elvitt; igy én megláttam Erdélyt. Debreczenen, Kolozs-
váron utaztunk keresztül. Mindenütt a legnagyobb kitüntetéssel
sőt mondhatom (neked csak) ünnepies diadallal fogadtak.
Estelyeztünk, nevem estejét gr. Mikónál tartottuk, az az ő tar-
totta részemre meg. Minden lépésemen elösmeréssel fogadtat-
tam. Tudván, hogy ennek te őıülsz magam után legjobban:
neked azért irom meg. A részleteket természetesen elhagyom.
Gondolj utamról sok szépet, jót, sőt dicsőségest, s tudod millyen
volt az.

Láttam Kolozsvártt Krizát, (egy valódi kedves jó ember)
Kővárit, Fekete Miskát, Gáspár Jánost s még sok más derék jó

49 769



fiúkat. Gyönyörű világ van ezen a Kolozsváron! Nemzetiség eg
vallás erőben, diszben. Az irodalom iránt a legélénkebb, legmo-
legebb részvét, emberei iránt valódi tisztelet. Debreczenben
megismerkedtem a professorokkal s papokkal, meg K. Tóth
Mihálylyal, Kovács Jánossal (szegény Domokosod Mentorával)
s mondhatom neked: igen-igen jól ereztem köztök magaın3,1;_
Kovács nagyon derék fiú, igen megszerettem, csak többször is
lehetne alkalmam vele s velök találkozni, de isten tudja mikor
mozdulok én ki ismét fészkemből! Igen jól esik itthon. Pedig
mondom hogy útam gyönyörüséges volt. Tán engem is megille-
tett már egy kis méltányos kritika. Nőmet, kis fiamat egésség-
ben találtam, leveled is várt, ekképen semmi hija sem volt
boldogságomnak haza jöttömkor. Heckenástnak egy levelét,
költeményeid diszes példányával most kapom; öszves költeme-
nyeimet kéri; oda adom; csak az a baj: hogy Friebeísz nem rég
adta ki Vírágregéimet, ezzel mi a fenét csinálok? Emlékszem
Toldid esetére; még majd magamnak kell megvenni a mit
magam irtam. Szeretnék e tárgyban veled találkozni, személye-
sen persze nem lehet, ha csak még jövő Augustusig nem halad
a kiadás, igy csak levélben. Mit gondolsz? elkülönözzek-e min-
den külön nemüt például a lyrait az elbeszélötől? Ugy-e: a Nép-
regét külön, a Vírágregéket szinte? a másnemü elbeszéléseket
ismét külön? Gondolod-e: hogy a lyricumokban is tegyek osz-
tályokat, mint például most legközelebb Lévai? erre épen nem
vagyok hajlandó. Érezze meg a ki olvassa, hogy micsoda! Atalá-
ban a te komoly itéletedet s tanácsodat ohaj tom a rendezésre
nézve hallani. (:Vegyem legalább valami hasznodat, azért a sok
jó eleségért, borért, szivarért, dohányért mellyet nállam tavaly
elpusztítottál, erre ugy sincs többé kilátásom, mert hiszen Ko-
vácsnak magad panaszoltad hogy ollyan szivesen láttunk, mikép
nem vólnál képes többé hozzánk jönni, a terhünkre válás félelme
nélkül. Oh ember, ember! bizony kárjában vénültél meg, ha
még most sem ösmered meg az emberek közt: kicsoda Gyurka,
János, Pesta és Mozes-Mátyás I? De hisez mi sem akarunk más-
nak terhére lenni, ezt jól jegyezd meg jövő augustusra magad-
nak ! :)

János! mit gondolsz: mit kérjek összes költeményeimért?
hidd el, én magam sem tudom, tán te jobban hozzá vethetsz.
Azonban ez az egész dolog maradjon még köztünk, nehogy
időnap előtt nyelvére vegye a journalistica szajkója.

Medgyesben igen csalatkoztam. Igen eleven vidám ember-
nek képzeltem, pedig egy szelid, melancholicus sokszor épül
bamba fiú. Különben igen jó ember. `
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Hallom hogy Szalontára visznek tokban. Ennek igen-igen
örülök, meg is érdemled, de meg aztán az irodalom iránti becsü-
lésnek, a hozza való ragaszkodásnak is átalában szép lendület
adatik általa; figyelem, részvét ébred. De annak megvallom
(csupa önzés) nem igen örülnék ha magatokat is elvirmének oda
mindenestől. Mert Debreczenben hallottam valakitől, hogy vala-
melly ottan már létező vagy létezendő jo hivatalra (nem tu-
dom: főjegyzőség-e vagy mi) meghivni szándékoznak. Ne menj
el! ismét messzebb leszünk egymástól. Ha két (ne ijedj meg,
nem a kalap) helyen lehetsz, ne légy egy helytt. A hol idealis
létezüsünk [!], nimbusunk, arczképünk van, ne menjünk ma-
gunk is oda ; ne vigyük el a húst és csontot, a rosz kedélyt és az
aranyeret, gondolod-e hogy ott mint közkivatalnok minden össze-
utközést kikerülj azokkal, kik lefesttettek? Gondolkodjál e
tárgy felett és maradj !

Mit a pesti könyvárusokról irsz: szinte hihetetlen! rögtön
az jutott az eszembe a mit irsz ; mennyit dorongolta Vas Gereben
Emichet, hogy már millionaire lett az ő zsirján, s ime! Hát
Emich semmit sem adott Murányért? anyi év alatt? furcsa!

Igen nagyon örülünk hogy gyermekeid egésségesek; hogy
meglehetős állapotban vagytok; sajnáljuk a kedves komám-
asszonyt, hogy fog[a]ira kínlódik ; mért nem hozatod meg azt a
hires jovanovícs féle bizonyos (?) gyógyszert fogfájás ellen? Ed-
dig azonban hisszük az istent már vége van; ha nincs: húzassa
ki, legbizonyosabb orvosság.

Végezetre a jó isten áldjon meg mindnyájotokat ugy, mint
ohajtják valódi szerető igaz barátaítok Hanván October 8-án
r856.ti.

Tompa Mihály és az
övéi.

U.I. Géza az Aranybácsiék eltávoztának évnapján kapta meg a
kis puskát; bezzeg van pufogtatás. tiszteli Lazit és Julczát.

851.

ARANY-TOMPA MIHÁLYNAK
[Nagykőrös Kelet nélkül,

1856. október vége felé.]
Kedves Miskám !
Nagyon örülök erdélyi kirándulásodnak, de még inkább

azon szép fogadtatásnak, melyben részesültél. Mind az, a mi a
te kedélyedre jól hat, elégedettebbé tesz, nekem is igen jól esik
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- mert Ohajtalak boldognak, megelégűltnek tudni, -- azt e1h_i__
heted. Annyi mellőztetés után a kritika (?) tollvezetői részéről
elhiszem, kedvesen hatott rád a méltánylat az életben -- én ci
utóbbival nem igen dicsekhetem - meglehet visszataszítõ Sze_
mélyiségem is lehet ok benne.

Egyébiránt a felszólítás, melyet Heckenasttól kaptál, szin.
te beillik borostyán ágnak, mit győzelmi koszorúdba fonha1;Sz_
Heck. jól számít: ő tudja, hogy neked közönséged van, s vel-_
seidnek jó keletet remél. H. oly ember, kivel gentleman-ınõdm
lehet bánni, - ha a maga hasznát nem feledi ki a számftásból, ez
természetes, de legalább nem zsidó és csaló, mint a többi. En..
gem mindig pontosan fizet, - s a mely órában megszorúlok,
van pénz nála. Hogy mit kérhetnél verseidért, azt categoriee
meg nem mondhatom; az függ a kiadási körülményektől: egy
kiadás-e? s hány példányban? bizonyos évekre-e? vagy mig
a kiadás elfogy? mind ez és hasonlók sokat módosítnak a dol-
gon. Tudod, hogy én 2 kötetemért, 5 évre átadva (de csak, ha az
I-ső kiadás el nem fogy, mert ha ma elfogy, a 2-dik már új
alkura megy) 800 forintot kapok, egy év alatt, részletekben
(300 a munka megjelenésekor, 300 félév s zoo egy év mulva):
2000 peldányban. Ebből számíthatsz a magadéra, de ne feledd
el azt se, hogy nagyobb munkát aránylag nehezen fizet úgy mint
kisebbet; mert az árt aligha növelhetné aránylag, és drágább
könyvre kevesebb vevőt számít. No lássuk már most: 2 kötet
vers, 3 kötet rege ugy-e? ez mindössze 5. Talán méltányos lenne
2000 forint? de természetesen ő ezt egyszerre, vagy plane előre
le nem teszi. Ha ez volna föltételed, akkor sokkal kevesebbet
adna. - Azonban te lásd: ez csak az én gondolatom, s nem mun-
káid belbecse, hanem a kiadási körülmények figyelembe vételével
szabtam meg. - Lehet, te erre azt mondod, hogy Friebeísz
aránylag többet adott: de nagy különbség van I és 5 pftos mun-
ka kelendősége közt. - Aztán meg az enyém elsô' gyüjtemény.

Teljesitvén _ s őszinte baráti gondolattal -- kivánatodat,
már most menjünk át egyéb tárgyakra.

Az én feleségem kissé hamis geographiát csinált, midőn
Erdélyben létedet megtudta. Ó, tudván hogy Szolnokból men-
nek Erdélybe, Kolosvárra, így okoskodott. Ha Tompa Ef-
délyből jön Szolnokba, lehetlen, hogy egy úttal ide is ne rándul-
.jon: hiszen mi az, Szolnokból, Körösig? Bezzeg leesett az álla.
midőn elővettem a nagy mappát, s megmutattam neki, Hlilyen
.vargabetüt kéne csinálni annak, ki Kolozsvárról Körösre. S
aztán Hamvára akarna menni. Ő azt hitte, hogy Körös csaknem
útban esik. -



Most látom leveledből, hogy még nekem is kell tennem
egy vargabetűt, s visszatérnem verseidre. Hogy a lyraiakat
elkülönözd, azt nem tanácslom, I-ör mert azok a czimek: ter-
mészet, érzelem &c. ritkán találnak; természet és kedély-világ
egymást magyarázza a lyrában, és se te, se más jó költő nem fest
egy fát, például, azért, hogy fa legyen. A rendezésben tehát el-
különzést nem, csak változatosságot ajánlok, vigra szomorú -
jobbra gyengébb ; így, míg egyik a másikat emeli, az olvasónak
is nyugpontokat nyújt mintegy, - ha egy gyönge ki nem elégíti,
az erős utána annál erősbnek tetszik &c. Én legalább ezt követ-
tem, tudván, hogy Varietas delectat. Tehát a lyraiakat együtt
adnám, egy vagy két kötetben (a mily alakú a kiadás lesz) a
regéket külön külön - virágregék, népregék, elbeszélesek s bal-
ladák. Ezeknél, az előbbi kiadások rendjét, a memıyíre lehet,
megtartanám - mert egy megjelent könyv már irodalmi tény,
min helyes ok nélkül nem kell változtatni. (Im ez komoly taná-
csom a felpanaszolt rosz vinkóért, dibdáb kotyvalékért, kapa-
dohányért, bürgemosó szivarért a mivel tavaly meg akarál ölni,
- meg is öltél volna, ha ideje korán ( ?) el nem, szököm.)

Medgyes leírása épen talál rám, úgy-e? Ó is két kalapot
visel?

A szalontai meghivásról semmit se tudok, még csak nem
is gyanítom, mi lehet. Hogy Szalontán szeretnék lakni, annyi
igaz, de még csak képzelni se tudom, mi lehetnék ott. Jegyző
nem, _ egyéb sem. Magánzó, ha módom volna benne.

Multkori levelemet meg kell igazitnom: Emich megvan és
boldogúl, kivált hogy Szánváld [így !] megbukott, csupán ez
utóbbit currentálják. Azt hiszem, azóta Amerikában van. Sze-
gény menekült !

Nőm fogfájása megszűnt, vagy legalább pihen, mint az
egyszeri síró gyernıek. Mindent alkalmazott rá, a fogón kivül,
de ettől irtódzik, mert azt mondja, ha kihúzatja, nem lesz.
Kedves komám asszonynak azt izeni, hogy most nem írhat
(épen nagymosás van) de legközelebb írni fog. Laczi már itthon
van és kíilön szobát kapott, hol egy kosztos fíúval privatizál. A
csombókot persze nem tudja, de reméli, hogy nem hal meg addig,
míg Tompa bácsi eljő, s majd megtanulja. A kőrösi szüret javá-
ban foly, a mint hallom. De azért foly a tanítás is, azaz folyna,
ha a fíuknak nem volna több eszök, mint a tanári testületnek.
Mentovics maig sem írt, ~ oly boldog Erdélyben. stb. stb.

Az írnivalódat már kiadtam ugyanazon fiúnak. Nem síet-
tetem, mert beteges, de majd leírja s elküldöm. A napokban
volt nálam az öreg Szentpétery, a színész. Megtört ember, romja
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a régi művésznek. Igen érdekel sorsa - van köztünk némi ann-
logia. --

Egy idő óta homoiopathíce élek; de kevés sükerét érzem
Denique sem aranyér lesz a bajom. Akárnıi, - az az egy jo, hogý
már nem törődöm vele, s ez sokat könnyít a dolgon.

De mindjárt is kikopom a (levél) papírból, azért hát ked..
vesím, azt, a mit leírni úgy sem lehet, jó kivánatomat! Az éj jol
rólad álmodtam nem tudom miféle sületlen dolgokat. Itt volta-
tok, hamar el akartatok menni, s veszekedtünk. -

Ölelünk, csókolunk, édes jó embereím (Gézát is ember.
sorba számítva) - Isten veletek ! ! !

bafát0d_JanŐ_

852.

TOMPA MIHÁLY-ARANYNAK

[Hanva, 1856. november 4.]

Kedves Jánoskám !
Talán elsül összes költeményeim kiadása. Friebeiszszal volt

egy kis elígazítni valóm, nem viselte magát roszúl, bár azt
mondja: hogy verseim nyakán vesztek. Jövö april táján megpen-
dülhet a dolog az irodalomban; addig titok, nálad is legyen az.
Az általad említett árt csaknem sokallom, az az: gondolom,
hogy annyit nem fog adni. Mindegy! legalább kiszabadulok a
kalendariom-formatumokból; a kiállitás a tíedhez lesz hasonló.

A lyrai dolgozatoknak (mellyek mindenesetre elkülönítve
lesznek) micsoda czímet adnál? Dalok _? vagy Lant-dalok P nekem
ez utóbbi tetszik, az az a mit kifejez, csak az az átkozott t-d
ne jönne össze. Ezek közé lehet a leíró költeményeket is beosz-
tani ugy hiszem, valamint mindent, a mi nem-elbeszélői.

A mint irtam s kíadtam verseimet, azt a rendet megtar-
tom, bár nem teszem oda (ugy-e ne tegyem) 1844- 1848-1356;
De barátom arra mit mondasz: hogy igen sok versemet elvetnı
akarom s nem szándokom összes költeményeim közé felvennı?
Erre ugy hiszem teljes joga van az írónak. (Zárjel közt mondva.
míg el nem feledem, nem lehetne nálatok Verseim 1847. egy
példányát kapni? igen leköteleznél ha keritenél, Pesten a könyv-
árusoknál nem kapható.)

Ennyi körülbelől mit verseimre ezuttal mondhatok. Na-
gyon köszönöm kedves barátom, erdélyi utam feletti megelége-
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désedet, én tudom azt, azért írtam, s épen azt érzem, ha te nem
panaszkodol s irod hogy jól vagytok. Őszintén szolva, én ugy
hiszem: hogy mi már barátok vagyunk; nagy szó! alig láttam
1-á példát mióta élek; mire épen dehonestált külsőd is igen sokat
tesz. S így nem jó véleményben vagy magad felől ha azt hiszed,
a mit híszesz.

Sajnálom, igen sajnálom hogy kedves komámasszonyt
ınegcsalta a geographia; igazsága van! mit Szolnoktól Nagy-
körös? sőt ha a mód ollyan volna mint az érzés, mit Hanvától
és Californiatól is? ! Azonban vigasztald meg - Laczit, Io hó-
nap mulva, birtokában lesz a halhatatlan tudománynak a csom-
bók-kióldásának.

Medgyes becsíiletességben, humarıitásban bizonyosan ha-
sonlit hozzád, ügyetlenségben nem különben, de abban nem,
hogy ennek a szegény fiunak meg ífjúságából maradt bizonyos
nyavalyája: lunaticus; most tán már nem jár reá, de ifju korá-
ban ez gyakran történt, mint egy ískolatársától hallottam az
úton. Éjjel is kijárt s elült órákig az epületek tetején, - mint
más a Fónyadék kapujában vagy padkáján.

Sárossy kiszabadult. Istennek hála! bizony mindnyájan
szívünk- s lelkünkből örvendünk rajta. De igen sajnálom hogy
szabadságát szerkesztéssel kezdi. Nekem igen furcsa levelet írt.
En illyen esetben így irnék: „Barátomf Szabad vagyok, Albnmot
szerkesztek, légy szives egy -verset küldeni bele." Én ezen légy szi-
vest úgy magyaráznám vagy forditanám (ha t.i. más irná ne-
kem) kötelességed irni. De Sárossy igen laconíce kegyeletet emle-
get, s kötelességemnek teszi nem csak irni hanem igen sok prae-
numeránst is szerezni; ezt, azt mondja, megvárja. Tudom igen
jól mivel tartozom egy illyen felebarátomnak s collegámnak, de
nincs ínyemre mikor parancsolnak. Még a megrendelést sem sze-
retem; most ugy jártam hogy Jokai egy halottak emlekezetére
való verseket kér, s IO aranyat igér érette; ugy megijedtem én
barátom a IO aranytól s a verstől, hogy háromszor is bele fog-
tam, még se csínáltam semmit, utoljára arról kezdtem gondol-
kodni: hogy abba hagyom. Végre szemeremből mnszaj voltam
valamit írni ; eddig már olvastad bizonyosan, sőt eddig már ott
van, hol azok, kiknek emlékezetére készült. Tehát még a meg-
rendelést sem szeretem, nem hogy a megparancsolást szeretném.

Biz édes barátom, azt én sem tudom, miféle méltóságba
szántak teged Szalontán, én . . (no de csak nem witzelek . .)
gondolom ez az egész: csak lehetne azt az Aranyt itt valaminek
megtenni, vagy valami hivatalt szerezni, teremteni neki, hogy
ismét köztünk lehetne! Az (erzés) érzés is becsülendő !
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Szegény kedves komámasszonyt igen sajnáltuk, mert
örömmel olvassuk hogy már [a fogfájása.] megszünt ; Emi oziVe_
sen várja a levelet, bár szegény ő, rettentő rosz levéliró, még-is

7” öröm neki veletek társalogni, már a hogy lehet.
Mi Recskynénél voltunk szüreten, emlegettünk bennete-

ket ; most csináltak tarhonyát ; de mikor én azt mondtam: hogy
nem ollyan jó ez, mint a mit Aranyné csinált, ugyan csináltak
nagy szemeket.

75 Az pedig azt mondom végezetre, hogy a jó isten áldjon
meg titeket is, benneteket is! Csókolunk, ölelünk mindnyájan
mindnyajotokat! Géza már nagy legény; valame[n]nyi kötött
sipkát lát: azt mind Arany Julcsa kötötte.

Isten áldjon meg benneteket!
°° Hanva nov 4 1856.

igaz hived
Miska

[Címzés :]
Arany Jánosnak
Pest Nagy-Kőrösön

8530

POMPÉRYJÁNOS-ARANYNAK
[Elveszett]

[Pest, 1856. november közepén.]

[December 9-én átveszi a Pesti Napló szerkesztését Kemény Zsig-
moııdtól. Kéri, küldjön az első számba verset s a többiekbe cíkkeket.]

854.

KovÁcsJÁNos-ARANYNAK
Debrecen Nov. 24. 1856

Kedves barátom ! _
Jól esik nekem a tí őszinte baráti részvétetekbe átültetfll

bóldogságomnak érzetét. Az isteni gondviselés engem egy 01137
hölgy szívével és kezével ajándékozott meg, kiben szívem eS

5 okosságom egyaránt megnyugszanak. Ez Kiss Laura szobosZ10-
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ról, hol atyja főjegyző vólt; most már egy év óta egészen árva.
Igénytelen neveltetése, angyali szelíd hajlékony jelleme suly-
ogyenezni fogják - reménylem - a roppant kor különbséget.
F.hó 22-kén váltottunk jegyet, s Jan. közepén akarunk egybe-
kelni.

Barátom! hosszasan nem irhatok, de nem állhattam meg,
hogy ezt veletek ne tudassam, meg lévén róla győződve, hogy
sorsomban szívetek telyességéból részt vesztek.

De egyszersmind felhasználom ezen alkalınat, hogy meg-
kérdjem, mit tanítatok ti németül? s egyátalában hogy vagytok
ezen nyelvvel? Mi egy szót sem -tanítunk, - a Supeıintendentía
által belévén tiltva. - S ezt nem csak magam kérdem ám.

Az én kedves jó barátnémnak kezeit csókolom, Julcsát,
Lacit és téged ölelve maradok

barátod
Kovács János

855.

ARANY_ToMPA MIHÁLYNAK

[Nagykőrös, 1856. december 7.]
Édes Miskám !
Ne haragudjál rám, hogy ily soká megvárakoztattalak. Ha

Kazinczy tollával és kedélyével bírnék, ki végnapjaiban is ívekre
menő levelet írt barátjához, nem győznéd olvasni irkáimat. De
így, sokszor magamnak is terhére vagyok s elmondhatná rólam
Berzsenyi ,,szenelője mellett Tépi bajuszát." Ez egy kényelem,
ez a jó vaskemencze, melyben ropog a tűz - s barátkozik velem.

Azóta, remélem tisztában vagy Heckenasttal. Orülnék, ha
a dolog kedved szerint ütött volna ki. Meglehet, valamit lekér az
általam javallt összegből - mert nagyban nem úgy megyen az
ily alku, mint ha kisebb összegről van szó.

A lyrai költeményeket én egyszerűen daloknak nevezném.
Mit jelentene az a lant-dalok P Vagy van oly dal is, mely nem
lantos költemény? vagy, ha azt hiszed, hogy ez nem mind dal,
hanem a lyrának más fajai is képviselve vannak közte, nevezd
egyszerűen lantosoknak. Lant-dal, a mellett hogy kimondhatlan
roszúl hangzik, nem is különböztet meg semmit, mert a lantos
költemény genus, a dal species: nem pedig a dalok oszlanak
lantosokra és nem lantosokra. _ A leíró költemény nálad (széles
értelemben vett) ídyll, mint olyan, az is lantos költemények közé
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való. Például az erdei lak idyll, bárha nincs is benne Menalcas és
Tityrus. -

Hogy verseid jelenlegi rendjét megtartod, azt helyeslem.
az, ki őket már olvasta az eddigi kiadásokban, könnyebbeıi
tájékozza magát. De érdekes is az olvasóra nézve kísérni a szel-
lemi fejlődést, haladást, vagy átmenetelt egyik időből, p11á3iS_
ból, a másikba. Az évszám legfejebb így volna jelelhető: 1843
előtt és 1848 után. Azt hiszem, ez év a te költészetedben is lénye-
ges fordulópontot képez, - nem, a mint mondta valaki, hogy
azóta írnál jobban, hanem a hang változott mindenesetre. Az
előtt a kép, az óta a gondolat, ez tagadhatlan. -

Verseid 1847-diki példányát birom, s idezárva küldöm, a
mint látod. Hanem szeretném tudni, minémü verseket akarsz
te kizárni gyűjteményedből. Nem jársz-e úgy vele, hogy ollya-
nokat hagysz ki, miket mások szerettek volna s megfordítva?
Ez a legbajosabb az íróra nézve: kiválasztani, mi való tűzre.
Én, megvallom, nem mertem nagyon válogatni, - kihagytam
ugyan egy párt és mit? - Rózsa Ibolyát a többi közt. Emlék-
szel-e, mikor azt írtam neked, hogy ezt a maga nemében jobbnak
tartom Toldinál? az 7-8 évvel ezelőtt lehetett, most kihagy-
tam ! Akkor legelől tettem Volna.

Az ,,emléklapok" pótlékát is küldöm, ugyanazon kézzel.
Már most következnék, hogy viszont te irasd ki a mi az enyém-
ből hibázik, - de egy az, hogy neked nincs írnokod, más az, hogy
nem törődöm vele, úgy is már be van kötve, -- különben is
nehány lap az egész.

Ennyit a g'schäftről - és most miről? -
Sárossy éntőlem is várja a verset - megígértem, várhatja.

Csak ezek a szerkesztők ne bosszantanák az embert. Oly gyönge
vagyok, hogy nem küldöm vissza lapjaikat, ha megküldik, remé-
lem, majd csak vetek nekik valamit az év folytán - az év telik,
vers nincs. Látom, új esztendőre fel kell mondanom e függő
állapottal. Van az én lelkemnek egy pár eszméje, melyen csüg-
gök, melyet hordozok szüntelen, de ily kedély állapot mellett
mikor végzek valamit, azt nem tudom. _

Lévayról mit tudsz? Neki is írnom kellene, becsületes JÓ
fiú s engem szeret, - de az én kedélyem ollyan, mint a rongy0S
ember, szégyell 'kilépni a küszöbön. Szásznak sem válaszoltam,
ki közelebb Hedvigét küldte meg - Mentovics pedig mıótfl
Vásárhelyen lakik, egy léleknek sem írt ide.

Családi életünkben - meg vagyunk, - jól, mondhatnám,
a mi a jelent illeti. Nőm, gyermekeim egészségesek. Én
leszek-e valaha?
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Isten áldjon meg édes jó Miskám. Többet akartam irni -
de félek, nem lesz benne köszönet. Udvözlöm a kedves jó komám
asszonyt - Gézát pedig csókold helyettem.

barátod
Arany János

Másnap.
Malaczot öltünk, édes Miskám, szivesen látlak egy kis fris kol-
bászra.
Dec. 7. 1856.

856.

ARANY-ERCSEY SÁNDORNAK
Kőrös, mikor a többi.

[Nagykőrös, 1856. december 10.]

Kedves öcsém Sándor!
Ez már disznáság, amit ti cselekesztek, még pedig sza-

lontai disznóság! - Midőn Tompa Miska tavaly, rossz viczét
mutogatván, csúfolt a szalontai disznóval (zigy s igy, onnan
kerülnek a hires disznók etc.) s szenvedtem a patıiáért, negyven
mérföldnyire tőle, egy magam a barkao országban, - akkor
mondom, nem gondoltam, hogy hazafiui szenvedésim így lesznek
megjutalmazva. De hiába no ! az ember sorsát el nem kerülheti:
hiába irtam volna én nektek, hogy ide bizony ne küldjétek, mert
itt annyi van (másnak), hogy színét se látjuk, ti, amily makacsok
vagytok, mégis elküldtétek volna. Tréfán kivűl, én köszönöm
az ajándékot, de biz isten (nagy szó tudod nem mondanám el
csekély dologért, péld. egy malaczért) . . . egy kissé sokallom.
Ha még is akkora nyájad volna mint K[enyere]snek! adjon
isten, azt kívánom, - de addig komolyan íntelek, légy gazdál-
kodóbb s ne küldj ily disznó nagy ajándékokat senki fiának.

Advocem patria: lám csak meg kellett kezdeni és már ide
s tova oly országos hirü város lesz, mint, hogy sokat ne mond-
jak Soroksár. Előbb a szalontai disznó (,,rég`i dicsőségünk",
de amely már „késik az éji homályban") - azután kanász,
kanász, divat, csizmadia tőke, arczkép, s most következik
Kopsé, Csuporteremtő, Lencseboglya stb. celebıitások. Apropos
arczkép: hazaért-e már? Nem hallok felőle Pestről egy darab
óta semmit. Barabás, míg festette, mindig azzal mulattatott,
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hogy nem tom kinek, valami fő ispánnak a képét úgy rendelte
meg nála ez s ez megye, de mikor fizetni kellett a megye Sehol
se volt, végre is a megtisztelt egyént szóllitotta fel, hogy maga
becsületéért fizesse ki, úgy is történt. Persze biztattam hogy itt
nem forog fenn hasonló eset.

Ez a hét nevezetesen kezdődött ránk nézve. Hétfőn 1<ap_
tam egy szellemi, kedden egy ugyancsak anyagi ajándékot
Egressi Sámuel (volt Pest megyei főjegyző s földes ur e tájonj
egy pár népdalért melyet szövegül irtam az általa komponált
zenére viszonzásul Vörösmarty broncz mellszobrát küldötte meg
ami igen szép. Kedden a sus. Igen hamar eljött őkegyelmo, Va:
sárnap indult, s kedden reggel már megkaptuk a vasuti czédu1á1;_
Szerdára ismét szellemi következett volna, de ha kiveszem az
ujság lapokat, biz az semmi se jött. Az ujságok igaz, ajándékba
jönnek, mert egy év óta alig irtam valamelyikbe, mégis küldik
a bolondok. Én pedig bánatomban az elébb e verset rögtönzém
rájok:

40 Akinek van hét nyolc lapja,
A tüzelőt ingyen kapja -

értsd a gyújtanivalót, mert tüzelőre, fában ugy, mint szalmában
sok elmegy. Az itteni fának két tulajdonsága van: kicsi és hamis
öl, de méreg drága. Ezt azonban nem azért említem, hogy fát is
küldjetek.

Ha ujságot akarnék irni, azt hiszem, semmit sem tudnék.
Pang a világ mindenütt, nem történik semmi scandalum. Házi
körünk szokott kerékvágásában megvagyunk mi is, egy napról
másnapra. Az én fejzugásom egyre tart, nem is hagy el a síıig.
A család egészséges. De hisz erről ők is irnak.

Hallom, hogy Rozvány András mostanában Pesten volt.
Ha tudnák ezek a szalontai atyafiak, hogy Czeglédről 30 kr-ért
Kőrösre lehet jőni, tán utba ejtenék már egyszer Kőröst is,
mikor Pestre járnak. Hát Gyuri megházasult-e már? - Nem de
ő tartja szalontai pletykákkal a Vas. Ujságot?

Nem tudom, Madas Gy. megkapta-e a kántor bizonyitvá-
nyait? - Későn, azt hiszem, de lehetlen volt előbb eljárni benne-

Mikor Janit kielégitettem, nehány forint fennmaradt volt
és megbiztalak, hogy légy szives azt a házbérből letisztázrn.
Ugy-e nem fizettük azt ki? - Hallom, hogy János sógor épen
oly ritka vendég nálatok, mint nálunk volt annak idejébfi`I}- I
Köszöntsd nevemben, ha alkalnıad lesz, - én oly rossz levélır0
vagyok, mint ő. I

De minek irok én efféle semmiségeket tovább! AZ egesz
levélből csak annyit érts meg, mert denique az egésznek sum-



mája oda megy ki, hogy én téged s a tieidet szeretlek; szeressen
az isten is minden áldásival _ csókolom Lina kedves hugomat

70 és lçicsinyeit - köszönöm szíves fáradozását a küldemény körül,
__ téged szinte ölel és csókol ad infinitum

szerető rokonod
Arany János

857.

HAJNIK KÁROLY-ARANYNAK
Pest, dec. I2. I856.

Igen tisztelt tanár Ur!
Heckenast Gusztáv Ur -` a Bécsből tegnapról irt levele

szerint - a „Magyar Sajtó" politikai lapra nézve a tulajdonosi
jogot s kiadási engedélyt megnyerte még pedig azon hozzáadás-
sal: hogy a lap jövő 1857 kezdetétől fogva honunk fővárosában
- Pesten jelenjen meg.

A lapnak felelős szerkesztősége rám nıháztatott, s így mi-
dőn szerencsém van magamat Önnek mint a Magyar Sajtó szer-
kesztője bemutatni, ismerve feladatom sulyos voltát, sietek min-
denekelőtt a szerkesztőséghez szükségelt írói tekintélyeket, a lap
számára megnyerni, és azok pártfogását, illetőleg közremunká-
lódását biztosítani. - Ez előzmény után, nem fogja Önt igen
tisztelt Tanár Ur előterjesztésem meglepni, melylyel fölkérem,
hogy a lapot becses dolgozatival emelni, és a Tárcza szerkeszté-
sében mint állandó munkatárs résztvenni méltóztassék.

Heckenast Ur Ön részére 400 pengő forintnyi évi fizetést
ezennel biztosít. - Évenként 3-4 nyomatott ívre terjedő kéz-
iratot kérünk, u. m. költeményeket, prózai, aesthetikai sat dol-
gozatokat tetszéséhez képest.

Reméljük, hogy Kegyed tőlünk pártfogását s közremun-
kálását megvonni nem fogja. Mi bizonyosan azon leszünk, hogy
oly lapot alapítsunk meg, mely nemzetünkre nézve íidvös legyen
és becsületünkre váljék.

Forduló postával válaszát kikérem, hogy kedvesen hangzó
nevét a nem sokára megjelenő Programmban megemlithessük.

Fogadja nagyrabecsülésem kifejezését, melylyel maradok

alázatos szolgája
Hajnik Károly

a „Magyar Sajtó" szerkesztője.
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30 Több irói tekintélyek közremunkálásárol már biztosítva va.
gyunk: B. Eötvös József, Szalay László, Tóth Lőrinc, Toldy F
Pauler Tivadar, Császár Sándor, Ipolyi Arnold, Bérczy, Jokai
st ígéretét bírjuk. -

[Címzés:]
T.c.
Arany János, tanár urnak

Nëlgykőrös.

853.

GYULAIPÁL-ARANYNAK
München dec. I5. 856_

Kedves Barátom !
Első és utolsó levelemet veszed külföldről. Szegény Tomy

gróf 18 napi idegláz következtében tegnap virradóra meghalt,
Holnap elindulok innen s elkisérem a testet a családi sirboltba.

5 Anyám halála óta nem sírtam annyit, mint tegnap. Most
is egy anyát sirattam, mert hiszen a fiu boldog. Szegény Tomy jó
magyar fiu volt, ragaszkodott hozzám s én szerettem.

Engem üldöz a sors. Életemben még minden viszonyból
csak sötét benyomásokat nyert kedélyem. Ez esemény anyira

10 levert, hogy egy hónapig alkalmasint képtelen vagyok valami-
hez fogni. A szülői háznál lehetlen maradnom, mert jelenlétem
csak a kedves halottat juttatja a szülõk eszébe. Pesten sem
maradhatok. A zaj és az emberek nehezemre esnek. Hozzád sze-
retnék menni pár hétre. Csendes családi köröd, jó feleséged, ked-

15 ves leányod s nekem annyira drága barátságod talán meg fogják
enyhiteni feldult kedélyemet.

Hiszem, hogy elvársz. Élj boldogul
barátod
Gyulai.

059.

ARANY-EMŐDY DÁNIELNEK
[Nagykőrös, 1856. december 21.]

Emődy Daninak 1
Édes barátom ! _
Kellemetlenül fogja meglepni a szerkesztőséget, hogy fë1ëV1

hallgatás után - most is üres levelet küldök: de nem tehetek
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róla. Egészségi és főleg kedélyi állapotom tiltja, hogy jövőre
közremüködésemet igérjem ; sőt a multra nézve is érzem tarto-
zásomat (s küldött tiszteletpéldányért), melyet le nem róhat-
tam. Sajnálom, hogy én utóbbit csak köszönettel viszonozha-
tom, - s hogy az elsőt nem igérhetem. Különben jó szerencsét
a vállalat további folytatásához! s üdvözletemet a t. szerkesztő
urnak,'kit személyesen ismemi szerencsém nincs.

Aldjon meg az Isten.
Dec. 21. 1856. (Nagykőrös.)

barátod
Arany

[Címzés :]
A „Magyar Néplap" szerkesztőségéhez t. Emődy Dániel
urnak tisztelettel Pesten. Váci-utca 2. szám földszint."

860.

ARANY-KovÁcs JÁNOSNAK
Nagy-Kőrös, 1856. december. 21.]

Édes Barátom!
Leveledre, mely annyira megörvendeztetett bennünket,

késő válaszom ne tulajdonitsd lanyhaságnak; iskolai bajok és
gondok, lélekkötő correctura etc. foglaltak el. Most a karácsonyi
szünnapok előreggelén, a helyett, hogy mint más jó keresztyén,
templomba mennék, sietek helyrehozni az elmulasztottakat.

Tehát: bonıra derü! Partra szállsz te is, levonod vitorlád.
Ama családi szenvedések után, melyeknek nem csak tanuja, de
részvevője is valál, családi örömek vannak közel kilátásban.
Élvezd azokat, édes barátom, teljesen háboritlanul. Nem ismert
jegyesedet - mire levelem megkapod, talán már nődet -- üdvö-
zöljük, mi ismeretlen kőrösi barátok; talán nem tartozik a lehe-
tetlenségek közé, hogy valaha személyesen is megösmerked-
jünk.

Családom egészséges. Magam csak so so! Eleven seb,
mely minden érintésre végígsajdul. Munka-kedv és tett-erő
oda van. - Terhemre van minden. Fejem örökké zug, - mi lesz
a vége, nem tudom.

Az iskola megy - de mindnyájan érezzük, hogy jobban is
mehetne. Fájdalom ! nekünk nincs superintendentiánk, mely
olyas dolgokat parancsoljon. Mi a helybeli consistorium alatt
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állunk, melynek főelve: nyilvánosság minden áron. Három..
négy hivatalnok Összeül, mint consistorium, s végzést dictal.
,,meghagyatik a tanári karnak, hogy ez s ez (a tudvalevő) rende;

as letet mielőbb foganatba vegye.” Mindez által eddig nincs még
Ha Körös és Kecskemét, a mily antipodesek az egymáshozi
rokonszenvben, földrajzilag is azok volnának: remélem itt is
jobban menne a dolog: de e nevetségesen szomoru verseny megöli
mindeniket.

5° Gyulai Pali pár nap mulva nálam lesz. Szegény, ő nagyon
le van verve az esemény által. Tudod, hogy növendéke meghalt
Münchenben. A testet elkiséri a családi sirboltba, aztán hozzám
jő nehány napra, feledni és kipihenni magát.

Köszöntsd nevemben a derék Kovács Pált és Lugossy1;_
55 Főtiszt. Balogh Péter urat, ha ott van. Szalontáról még nem

kaptam ujságot - kivéve egy disznót a minap.
Fogadd legszívesb baráti jobbomat.

Arany János.

861.

ARANY_PoMPÉRYJÁNosNAK
Nagykőrös, 1856] december 21.]

Édes Jánoskám I
Örülök, hogy a Pesti Napló, hamár Kemény nem folytat-

hatá, a te kezeidbe jutott, kinek mind tehetsége, mind szorgal-
ma, mind becsületessége elismert dolog. Ugy veszem észre, a

5 régi dolgozó társak megmaradnak - nem sejtem legalább, hogy
máshová szegődtek volna.

A mi engem illet, örömest ajánlanám fel közre munkáláso-
mat, - ha e közre munkálás egy idő óta nem csupán üres phra-
sis volna. Egészségi, kedélyi állapotom olyan, hogy semmi bizo-

1° nyost nem ígérhetek - s valamint első számodba költeményt,
többi számjaidba czikkeket[ I] küldeni nincs hatalmamban, úgy
nem is tudom, mikor adhatok valamit. Ezt tudatni veled lelkı-
ismeretes dolognak véltem, nem akarván visszaélni szívességed-
del.

15 Különben fogadd szíves üdvözlésemet! Boldog Karács011Y
ünnepet kíván

barátod
Amwl
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NB.
zo Ez nem azt teszi hogy nem akarok lapodba dolgozni, hanem

hogy e dolgozás oly bizonytalan, hogy arra számolni nem lehet.

[Címzés 21.Tekıntetes Pompéry ]ános urnak
a „Pesti Naplá” szerkesztőjének
tiszt.

Pest.
Takarék-pénztár épülete

Egyetem utcza 2.

862.

JÓKAIMÓR-ARANYNAK

Pest 1856. 25/ [24] XII

Kedves Jánosom
Igaz ugyan, hogy te nálamnál még lustább levéliró vagy,

hanem ez nem gátol engem azon szándékomban, hogy én még is
írjak neked levelet. Tudniillik Egressy Samu kegyéből egy szép

5 népdalodat birván, minthogy a tiltakozások most napi renden
vadnak, [így !] nem bátorkodom azt addig kiadni, a míg tőled
pecsétes levelem nincsen, hogy azt nem gátolod; természetesen
a szokásos honorálás mellett. Ha tehát tilalmad vagyon ezen
merényletem ellen, azzal siess, telegrafolj, mert nem állok róla

1" jót, hogy a verset hevenyében ki nem találom adni. Egyébiránt
is csunyaság tőled, hogy nekem legalább minden második szám-
ba nem adsz egy verset ; de bár legalább minden félesztendőben
adnál egyet; javítsd meg magadat, kérlek.

Kedves családodat szívesen üdvözölve, kívánok mindnyá-
15 jatoknak boldog ünnepléseket s vagyok tántoríthatlanul

igaz barátod

JMór
[Címzés :]

Tekintetes Arany jános úrnak,
megkülönböztetett tisztelettel.

Nagy Kőrõsõn
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863.

PÁKHALBERT_ARANvNAK

[Pest, 1856. december 24_]

[Jókai Mór levelében :]

Coram me, Albertus Pákh, a ki egyébiránt ép lábaival
agybafőbe ölel és csókol.

Vajjon mikor láthatnánk színről színre? Idem qui supı-a,

864.

ARANY-JŐKAIMÓRNAK

Kőrös, december 29. 1856.

Kedves barátom Mór!
Egressytől nyert népdalomat miattam kiadhatod: én nem

foglak azért se megnyilatkozni, se meg-Kakas-balladázni. Kivá-
natodra, hogy bár minden második számba küldenék verset, -
egyszerűen kimondom, hogy az, irányomban, ,,pium desideri-
umnak” is nagyon vérmes; kivált most, midőn karácsoni aján-
dékul minden szerkesztőnek megírtam, hogyha bizonyos re-
ményben küldik tiszt. példányukat, úgy akár megis szüntethe-
ti.k ; mert én nem tudom, mikor kűldhetek nekik valamit. Ka-
kas-balladádon _ akár te irtad, akár Sárosy - jót nevettünk,
- én kivált igen hiv paródiáját látom benne saját sületlen bal-
ladáimnak, döczögő mértékemnek, rosz asszonánczimnak stb.,
a mi engem nagyon mulattatott.

Tehát Pákh megérkezett s örvendek hallani, meggyógyul-
tan! Add át neki szives üdvözlésemet, - de ha látni akar, te-
gyen úgy velem, mint Mahomet a hegygyel; mert én immobıle
quid vagyok. Karácsonyi köszöntésedet új évivel adom viSSZ&I
adjon Isten bő esztendőt, mindenben, a mi jó, és szüket minden-
ben, a mi rossz. Kedves családodat üdvözlöm, téged pedig ölel-
lek - s ha kezemre esik egy kissé meg is téplek !

barátod
Arany Iã1105

786



865.

TOMPA MrHÁLY_ARANYNAK

[Hanva, 1856. december 31.]

Kedves barátom!
Régen nem írtam, nem akartam addig irni, mig szabadabb

lélekzettel nem írhatok ; de ha én arra várok: igen sokáig nem
kapod levelemet! azért hát csak neki ülök, ugy is az évből csak
nehány óra van hátra, mivel tölthetném ezt jobbal, mint ha
neked irok. Gondolom: szokás illyenkor szép, csendes de azért
vidám körökbe gyülni, oh, az nálunk nem divat! Mintha lát-
nám: hogy te is és ti is ugy töltitek a hires szilveszter estéjét
mint mi. Géza már elaludt, anyja varr, én a másik szobában
neked irok. Nálunk senki, mi senkinél. -

Barátom ! nem igen jól vagyunk, - nehány év óta tapasz-
talom már hogy az esztendő vége rendesen rosz, de roszabb tán
sohse volt mint jelenleg. Egy darabig ez a szegény asszony két-
ségbe volt esve: hogy neki baja van; e tekintetben, én sem ohaj t-
ván hogy ugy legyen, magam is töprenkedtem. Mióta a szabad
légről beszorúlt, Géza folytonosan beteg, roszalkodik, az ótvar,

nem üthetvén ki rajta, - igen kinozta, mig mesterségesen
inditottuk meg a tarkóján; először homeopathice curáltuk, az
ótvar-görvélyek eloszlottak, de a szeme gyúladt meg; akkor
varaztattuk ki a fejét ; arra most már nem tud aludni, mindenbe
bele ragad; de ez még semmi, jobb szemére bizonyos hályog-
forma kezd bocsátkozni; még most csak kékes fellegecske; mi
lesz belőle? csak a mindnyájunkkal szabad ur isten mondhatná
meg ! A mint már most is tartja a fejét ez a gyermek mikor néz,
a hogy' keresi mindegy [= mintegy] a szabadabb látást és kerüli
vagy kerülni akarja szeme az elébe fátyolozódó homályt: engem
annak csak látása is végetlenűl lehangol; szóval édes barátom
egy pár hó óta mintha tüzes harapófogóval izenként csipkedték
volna szét a lelkemet. Vedd ehez: hogy a kötelességet azért 'vidám
és erős lélekkel teljesitni kell; kell; hogy kötelességed társalogni
köznapi lelkekkel köznapi tárgyak felett órák- meg órákig: s
elgondolhatod a mi életünket. De még nincs kiüritve az üröm-
pohár, jönnek kötélszámra a kalendariomok s más egyebek hogy
én adjam el azokat, es seg-itsem elő a nemzetboldogítás nagy czel-
jában a pesti apostolokat! Jönnek a szerkesztők levelei, hogy:
vers kell! vers és ismét vers! ne nevess ki barátom! ez utóbbi
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körülmény engem a düh miatt idegrángásba hoz ; máskor eldob..
tam hideg vérrel, most fellázadok minden vers-kérő levél láttára,
Ez a nép veszni készül ! ennyi charlatánság, zsibáruskodás, zsebe.
lés, szemtelenség ekkora nemzetben: ez barátom nem az orga-
nicus élet rendes, gazdag működése, ez kórjelenség ; itt rothadás
van, melly életet hazudva uton utfélen ontja a gombát. De tán
elég is már két lap a nyomoruságnak? Tehát beszéljünk másról;
Verseimet szedném össze, ha szedném, de gondolhatod illyen
lelki állapotban hogyan mehet az? Aztán meg bele is bolondul-
tam. Néha egész kötetben egyetlen egy jó darabot sem találok,
aztán mérgemben elhatározom magamban: mind meghagyni!
egy kötet lenne Népregék ,` egy Regék; egy Beszélyek balladák
románczok; de lyrai verseim nem adják ki a két kötetet; egybe
nem fér, kettőbe kevés ; nem tudok mit csinálni velök. A kötet
közepén nem akarok uj, más könyvet kezdeni. Mennyiségre
nézve lesz öt kötet, még is alig tudom, hogy' lesz az végre is
szerkesztve. Végre, az az eddig végre, igy gondoltam: az I-ső
kötetben marad valami elbészelői [!] ugyancsak az első kötet
tartalmábol; a 2-ik tisztan lyra; a 3-ik Népregék. 4-ik Regek.
5-ik Elbeszélesek sat. De már most adhatom-e a két első kötet-
nek e czimet: Dalok P Ha adom: nem lesz igazam. Hidd el csak
kedvem szerint cselekszik Heckenast, ha még 3 évig fel nem
szólít. Aztán mit mondasz arra?: én sok versemet ugyszólván
ujra dolgoztam, igy bizonyosan jobb, de nem a régi, nem az ere-
deti hogy ugy szóljak. Mert kíméletesen mondtad ki leveledben
hogy nálam 848 változást idézett elő; tökéletesen igazad van!
nem az barátom! hanem az általad küldött kötetben alig van
szemem előtt valami jó; sokszor, igazán mondom, elpirúlok, ha
olvasom ; és csudálkozva kérdem magamtól: Te irtad ezt .P Szóval
bele bolondultam az egészbe. Kazinczyval és Erdélyivel beszél-
tem e tárgy felett ; az első azt mondja: tüzbefelét! a másik: szóról
szóra azt mondja a mit te, még Okaitok is teljesen megegyeznek.
Magam is ideállok. A forma ollyan lesz akknrát, mint a tied; no
hiszen az ég alatt nem studirozta a te verseídet senki ugy meg
mint én, azt is tudom hány lap, azt is hány sor? a betűket ıgaz
nem tudom hanyan vannak. NO Jánoska ! csak nem mondhatod,
hogy irigyed vagyok, mert mindenféle értelemben agyon olvas-
tam verseidet. Nézd nézd, még humorizálni kezdek, mint Lévaı.
mikor minden pénzét elvesztette nálam, én azon nagyokat nevet-
tem, jogom volt, mert én is elvesztettem az utolsó fillért ıs. I

Köszönöm az Emléklapok pótlékát, s egyenesen megkiva-
nom, hogy írd meg: mi hiányzik a tiedből? Szivesen leırat0II1-
Nincs kivel? itt a kapellanus.
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Levaival voltam. Egy kicsit bekaptunk a superintend.
gyülés alkalmával; keseredve mondta ki: hogy se te se én nem
vagyunk egészen, tökéletesen igaz barátai. Reggel megbánta;
kibéldtettem ; te se szólj neki erről. Ő igazán jó fiú !

Szemere M.iklósról nem tudsz valamit? Ha igen, írd meg.
Én azóta legkisebbet sem tudok róla. Palóczy Abrisnak igenjól
esnék tőled egy pár sor. Ugy is jövő nyáron egy pár napig ő is
vendéged akar lenni. Együtt megyünk le, nyár elején, ha.
ha . . . ha . . . ! Hát azt a Magyar versidomról írt dolgot mikor
kapom már meg az eb a lelkét? ! Hát valami Török Sándor a Saj-
tőban a férges almák írójához irván, kinek ir? mi az? ugy hang-
zik, mintha a feltámadt Petőfit üdvözlené. Nem értem, Janos-
kám ezt nekem magyarázd meg! Emi holnap ír, új év napján,
hogy egész évben sokat irhasson a kedves komámasszonynak, s
tőle is sok levelet vehessen. Isten áldjon meg benneteket! Bol-
dog új évet!

igaz barátod
Szilveszter estéjén Tompa Mihály

1856 U.i. Szász ugyan meggratulálta T.Kálmánt, Károly
gyenge legény I
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2.

ARANY JÁNOSNÉ ERcsEY JULIANNA-
ERcsEY SÁNDORNÉ NAGY KAROLINÁNAK

[Nagykőrös, 1852. május 11.]
Édes Linám !
Arra nincs időm, hogy külön irjak, mivel le akarja Janim

zárni a levelét, csak ide fi.rkallok egy pár sort neked. Kovács,
és Domokos itt vólt a mult héten, Jıılcsa el is küldte a kravádlit,

5 ha még meg nem kaptad, Kovács hozza gesztről. Szíves igérete-
dér csókollak, meg vagyok győződve jó szivedről, s szívesen
látásodról, de még bizonytalan, haza megyünk é, vagy nem de
ha lehet mégis meg kell annak leni. Örülök szülőid jól léteken,
szerencsések hogy baj nélkül által költözhetek, irj minél eléb,

10 még pedig sokat, öszevisza mindet ami felétek történik, minyá-
jotokat számtalanszor csókollak

Aranyné.

3.

ARANY JULIANNA-
BERSEK JózsEFNÉ ROZVÁNY ERZSÉBETNEK

N.Kőrös, május 29. 1854.
Édes Betta néni!
Tegnap, 's tegnapelőtt kaptam meg kedves leveleit, és

sietek rá válaszolni. Valóban az első levél olvasásakor zavarban
voltam hogy ha irok hova czimezzem levelemet? Már gondoltam

0 azt is hogy Berzsek urhoz utasitom, 's ő majd lesz szives elkül-
deni. Hanem Betta néni második levele kihozott e zavarból, és
megirhatom: hogy jöjjön bár meik perczben, itthon leszünk,
's tárt karokkal fogadjuk. Pestre nem mehetünk mostanában;
nem engedik a' körülmények.
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Nagyon sajnálom hogy Februárban irt becses leveléı-o
nem kapta válaszomat Betta néni ; 's engem' hanyagsággal V011;
kénytelen vádolni, - ha bár nem nyilvánította is ezt levelébed
- Én irtam, igazán irtam, még pedig hatodik márcziusban, és
igy nem sok időre. A napját azért tudom ilyen bizonyosan meg-
imi, mert a naplómba bejegyeztem, 's meg is mutatom Betta
néninek, ha majd az az öröm ér, hogy nálunk viszontlátjuk.

Kedves Betta néni Anyám egy véghetetlen nagy kérelem-
mel terheli általam. Ösmeri Betta néni jóságát, 's tudja hogy
megteszi, ha teheti. Tehát a kérelem a következő: Legyen oly
jó édes angyalom, vegyen Anyámnak e kis mustrával mind
szinére, mind kehnéjére nézve, tökéletesen megegyező ruhát. Az
árát nem határozhatjuk meg; csak ugy husz-huszonöt pengőt
szánt rá Anyám. Ha tehát igy vehet édes Betta néni, legyen
olyan jó 's vegyen; de ha ezen az áron nem lehet kapni, akkor
semmi esetre se vegyen. A menyiséget sem határozhatjuk meg;
mivel nem tudjuk a' kelme szélességét. Hanem Betta nénit kéri
Anyám erre is föl, hogy a' menyit elégnek gondol egy sima alju
ruhához, 's egy mantilehoz anyit vegyen. Pénzt azért nem kül-
dünk most, mert félünk az elveszésétől. Majd ha lesz szives hozni
Betta néni, a' legnagyobb köszönettel adjuk meg.

Most édes Betta néni áldja meg a jó Isten ! Jöjjön mielőbb,
's mentül több időre. Mindnyájan ezerszer, és ezerszer csókoljuk.
Hanem a' ki még is legjobban az:

Arany Julcsa.

4-.

ARANY JULIANNA-sz./-ísz KÁROLYNAK

[Nagykőrös, 1856. május. 7.]

Edes Szász bácsi !
Ugy hiszem meg bocsát, hogy ilyen soká válaszolok kedves

levelére, ha meg tudja hogy nem én vóltam az oka a késedelem-
nek hanem Apám, mert az olta - miólta Szász bácsi levelét
meg kaptam - mindég kértem hogy irjunk már, de éppen akor
vagy dolga vólt, vagy nem jól érezte magát, és igy maradt nap-
ról :napra odább. ˇ _

Azon kérelme Szász bácsinak - hogy a Póli néni sirját
látogassam meg - egészen felesleges volt, mert még ugy iS ha
Poli nénit olyan nagyon nem szeretem volna, - köteleségemnek
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tartanám meg tenni hát még igy ! hanem a mult nyáron egyet-
len-egyszer sem voltam kint, mert kétszer - vóltam egymásu-
tán nagy beteg és egész nyáron mindég orvoságal éltem, őrizni
kellet magamat atól, hogy meg ne hüljek, vagy fel ne meleged-
jem nagyon. a hajam ugy el ment hogy az egész fejem egy nagy
homloknak tetszet, mint a Mentovicsh bácsi feje. ugy kellet
Apámnak borotválni hogy a nővését egy kicsit elő mozditcsa,
az egész nyáron fejkötőbe kelet járnom, hanem most már járha-
tok hajdon fővel is. ezeket csak azért hoztam fel hogy mért nem
látogadhatom meg a Póli néni sirj át hanem a mit el mulasztot-
tam, ki fogom pótolni.

A magyar pénz karpereczet még a miatt nem csináltattha-
tom meg hogy nem volt hat krajczárosom, igen kérem hát Szász
bácsit, legyen olyan jó hogy vagy Ioet küldjön ha lehet.

Anyámnak nincs semi baja egyébb csak a lába fáj , Laczi
is egészséges, nem olyan nagy czigány már mint volt egy kicsit
fehérededt én nálam már egy fél fej el nagyobb. Irj on máskor is
kérem Szász bácsi nagyon nagy örömmel olvasom. Aldja meg a
jó isten és hoza el ere mentül hamarébb.

Arany Julcsa
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PÓTLÁS AZ ARANY-LEVELEZÉS I. K.-IÍEZ

(Arany János Összes Művei kk. XV. k.-hez)



1.

ARANY-BRAss'A1 SÁMUELNEK

[Ld. mint a 305. sz. Elv. levelet AJ. kk. XV. k. 378. 1.]

K.n. [Geszt, 1851. júl. 18.]

Tisztelt Honfi,
Bocsásson meg, hogy becses levelére illy későn válaszolok,

de nem volt nálam semmi ollyas, mi gyermekek számára csak
némileg is élvezhető lett volna s épen üres kézzel nem akartam

5 beköszönteni Önnél. Most ,,elöljáróba" vegye Ön ezt, mit ide-
zártam, ha isten segit és jó kedvem lesz (mi bizony mostanában
gyéren van) többet is küldök; annyit legalább minden esetre,
hogy ne legyen On kénytelen nevemet a programmból vissza-
huzni. Sajátkép a gyennek világnak szánt ,,didacticum poemát",

10 én nem igen tudok irni, vagy legalább nincs kedvem: azonban
ugy hiszem, az itt küldötthöz hasonlók is megjárnák.

Fogadja szives üdvözletemet s kézszorításomat!

tisztelője
Arany János

[Címzés:]
Tekintetes
Brassai Sámuel urnak
tisztelettel P681
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BEVEZETÉS
E kötet Arany nagykőrösi korszakából az 1852-r856-os évek leve-

lezését öleli fel. Bár az eaglyes kötetek összeállitásában csak mennyiségi
gzafiıpont vezérelhet, ezútt az Arany Levelezés II.-t záró 1856 - Arany

ános Kisebb Kõltenıenyeinek megjelenési éve - a költői pályán is korsza-
kot zár, mint arra Keresztury Dezső: S mi vagyok én . . . c. monográflájának
kötet-elosztása is utal.

Az Arany Levelezés általános kérdéseiről: a levelező Aranyról, leve-
lezéséııek gyűjteményéről, kíadásairól, a kiadás elveiről az Arany
jános Összes Művei XV. (Levelezés I.) Bp. 197.5. jegyzeteinek Bevezetésében
már szóltunk (439-497. .). Itt csak a mostam kötettel kapcsolatos néhány
adalékot, útmutatást rögzitünk.

Ismeretes, hogy az Arany-hagyaték családi részlege a második világ-
háborúban egészében elpusztult. Vomovich Géza - aki Arany László özve-

ét vette fe eségül - a hıãgyaték kizárólagos birtokosa volt. Forrás értékű
ãifany jános életrajza c. m ve I-III. kötetében (Bp. 1929, 1931, 1938) sok
- azóta elpusztult - családi levélből közölt részleteket. Ezeket az ıdéze-
teket egyéb elveszett, de a válaszokból kikövetkeztethető levelekkel együtt
beiktattuk a levelek rendjébe. Úgy véljük, nem érdektelen - az előbbı és a
mostani kötetben - e levelek mennyiségét összefoglalóan is áttekíntení.

Tõredék e's elveszett levelek .'
AJÖM. XV. (Lev. I.)-ben Arany t ól 87 db

' Arany n a k 24 db
összesen 1 1 1 db

A=JÖM. XVI. (Lev. II.)-ben Arany t ól 49 db
Arany n a k 25 db
összesen 74 db

E két kötetben tehát Arany t ól 136 db-ot, azaz legújabban 135-öt, s neki
írott 49 db-ot, összesen tehát 184 db elveszett levelet tartunk számon.

' _ Az elveszett Arany-levelek száma legújabban azért csökkent eggyel,
mert a kötet nyomdába kerülésekor, 1980 nyarán Bísztray Gyula ha-
äatékát rendezve bukkantam rá Arany Brassai Sámuelnek 1851. júl. 18-án

levele fotójára.i Eredetije - a hátla í feljegyzés szerint - a kolozsvári
unitárius egyház levéltárában találhatıi.) - E evél az elõbbi levelezés-kÖ-
tetben (AJ. kk. XV. k. 305. sz. levél, 378., 735. 1.) - mint „elveszett” le-

szerepel. Az effajta pótlásokat az egyes kötetek végén ,,Pótlások" c.
köíöljük.

_' A jelen kötet - válaszokból kikövetkeztetett - levelei egyikének
fiffãdetije is munka közben került elő. Az Arany Levelezés I. megjelenésekor
Rtıffy Péter ismertette a Magyar Nemzetben. Ennek köszönhető, hogy a
levél tulajdonosa: Dr. Csepreghy Horváth János tudomást szerzett a kia-

1975. jún. 25-i kelettel a MTA Titkársága címére a következő levelet
_ e:
ˇ' _ „A Magyar Nemzet e hó 22-én megjelent számából értesültem, hogy
kiadják Arany János fennmaradt level einek szövegét. Tulajdonomban is van
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egy ilyen levél. Talán érdekli Önöket. 1854-ben kelt Nagykõrösön (okt. 21.)
és a költő, báró Eötvös Józsefhez intézte. Amennyiben a kiadáshoz szükség
van rá, szívesen kölcsönadom, ha sértetlenül visszakaphatom, teljes fele-
lősség mellett. Tisztelettel Dr. Csepre hy Horváth János."

A levelet teljes terjedelmében annak szép példájára, hogy
az Arany levelét féltő kegyelettel őrző tıılajdonos fölismerte az irodalmi köz-
érdeket s példamutatóan - közlésre rendelkezésünkre bocsátotta. Szíves
segítségét ezúttal is

Az Arany-levél a tulajdonos édesapja, néhai id. Dr. Csepreghy Hoz-
váth János gyűjteményéből származik. Xerox másolatát beiktattuk az MTA
Könyvtár Kézırattárának Arany-gyűjteményébe.

Tamás Anna, az Arany János Levelezése I. (1975) kötetét ismertette
az Irodalomtõrtenetben (1976. 2. 478-485.). A szakember hozzáértésével
mérte föl a munka nagyságát, méltatta a kötet újításait. I-Iiányolta, a sok
kiadatlan levelet miért csak a jegyzetekben tüntettük fel s miért nem jelez-
tük a tartalomjegyzékben is. - E levelek számáról a két kötetben ezúttal
összegező tájékoztatót adunk:

Kiadatlan levelek :
A JÖM. XV. (Lev. I.)-ben Arany t ól 9 db

Arany n a k 74 db
összesen: 83 db

AJÖM. XVI. (Lev. II.)-ben Aranyt ól 51 db
Arany n a k 221 db
Összesen: 272 db

E két kötetben tehát Arany t ól 60 db, s neki írott 295 db, összesen 355
kiadatlan levelet közlünk.

Araıây életművének megbecsüléséről, szeretetéről vall Balogh György
(Bp. II. P völgyi út ro.) önzetlen munkája is, aki az Arany Levelezä I.
kötetének megje enése után minden hivatkozási számot átbúvárolt s össze-
állította a kötet óhatatlanul előforduló sajtóhibáinak jegyzékét. Felaján-
lotta, hogy ezt a következő kötetnél is elvégzi. Hasznos, önzetlen munkáját
ezúttal is köszönjük !

Az Arany Levelezés II. kötetének munkálatai közben, 1978.
6-án vesztettük el örökre, az Arany_Tompa-levelezést sajtó alá ren eü
munkatársunkat, Bísztray Gyulát. Alapvető munkája: Az Arany-kiadások
rostája (1883-1958) (M. Könyvszemle, 1959. I. sz. 23-46. 1.) részletesen
feltárta a címben jelzett prob émakört, - Tompa műveiből 1955-75 kö-
zött öt válogatáskötetet jelentetett meg. - Kõnyoek között egy életen át
(1976) c. kötete többek között tanıılmányokat tartalmaz Tompa Mihályról,
továbbá Arany János Tompának irt megsemmisült leveleiről.

A FONTES sorozatban jelentette meg Bísztray Gyula Tompa Mihály
Levelezese I-II.-t. (Bp. 1964). Ebből sajnálatosan - papírtakarékosság
miatt - hiányoznak Tompa levelezésének legrangosabb darabjai: Arannya
váltott leveleık. Ezek tehát csak az Arany-levelezés köteteiben találhatók.

Már az Arany Levelezés I. kötetében szükség volt a jegyzetek Arany-
szempontú átdolgozására. Erre - valamint a többi kötetére - e sorok írója
külön megbízást kapott. Nyílván már Bísztray Gyula hanyatló egészsegl
állapota miatt - a lektori megállapítás szerint - ,,Bisztray a levelek JÓ
részét egyáltalán nem jegyzetelte (kıvétel az 1856-os év)". __

Az Arany Tompa-levelek jegyzeteinek átdolgozása közben derult
ki, hogy három levél: Tompa 1853. ápr. 19-í, 1854. febr. 6-i, valamint A1'611Y
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1856. aug. 1-i levelének igazi kelte eltér a Tompa -Mihály Levelezése c. kiad-
ványban jelzettektől. _ A javítás índokait az egyes levelek jegyzetei-
ben kozo .

Hálásan köszönöm Bísztray Gyula özvegye, Dr. Borbély Margit segit-
ségét, aki néhai féãe óriási hagyatékából a további kötetek Arany_Tomã>a-
levelezésanyagát dozatos munka árán válogatta ki, hogy a kiadás ren el-
kezésére bocsássa.

Sándor Istvánnak a címlapon feltüntetett Arany _ Kertbeny _
Szilágyi István-levelezés sajtó alá rendezésén kívüli munkáit az egyes jegy-
zetekben jelezzük.

Az Arany Levelezés II. munkái az I. kötetben kialakított módszerek,
tapasztalatok nyomán haladtak. Egy ilyen nagy levelezésben bevált gyakor-
latnak tekinthető a kötethez csatlakozó ADATTÁR, amelynek főbb szem-
pontjait a Bísztray-féle Tompa Mihály Levelezése c. kötetből vettük át s fej-
Iesztettük tovább, láttuk el újításokkal, az Arany-levelezés Eigényeí szerint. A
végső cél: hogy az egyes személyek, folyóiratok Arannyal v ó kapcsolatai _
az egyes kötetek fe ölelte években _ minél teljesebbek legyenek. Egyes sze-
mélyeknél nemcsak kapcsolatuk a költővel nyert hangsulyt, hanem ahol
van, közöljük a másoknak írt levelek Arany-vonatkozásait is. Már a kötet
lezárása után _ az Akadémiai Könyvtár készülő Arany_Petőfí kézirattári
katalógusának munkálatai közben bukkantam rá Szíládly Áron hagyatéká-
ban 32 db, Szemere Miklós által Tompa Mihálynak irt evelére, amglyek a
Tompa llflihály Leoelezese köteteiben nem jelentek meg. Ezek Aranny kap-
csolatos részleteit ld. Szemere Miklósnál, ADATTÁR. _ (A levelek jelzete:
MTAK. Kézirattár, Ms 4448/3r_62).

Az ADATTARban feldolgozott folyóiratoknál továbbra is közöljük a
bennük megjelent Arany-művek adatait, valamint ismertetjük a költővel
kapcsolatos, a levelekben is előforduló tanulmányok lényegét, adatait.
Ezekre a jegyzetekben utalunk.

Így a levelek jegyzeteiben _ az óhatatlanul előforduló ísmétlések
száma csökken. Az egyes kötetek adattán' anyaga egymásba fűződve végül
egésszé kerekedve tükrözi Arany és levelezőtársai, valamint a korabeli
folyóiratok kapcsolatait. _ A nevek, címek után közöljük az előbbi kötet
ADATTÁRának rájuk vonatkozó összefoglaló lzçpszámát.

Csak aki hasonló munkát végez, mérheti el, milyen szerteágazó, sok-
rétű munkát igényel egy-egy írói levelezés kritikai kiadásának sajtó alá ren-
dezése. Tudom, hogy a munkában _ minden ígyekezet ellenére is _ ma-
radtak hiányosságok, további kutatási lehetőségek

Barta János professzor áldozatos lektori munkája a hiányok pótlá-
sában rendkívül nagy segítséget nyújtott. Nemcsak jelezte a hiányokat, de
pótolta is, s arra sem sajnálta a fáradságot, hogy olykor levélben fordul-
jon egy-egy terület szakembereihez. Sokrétű segítségét tisztelettel, hálás
köszönettel nyugtázoml

Az egyes szakterületeken adatközléssel segített: Bán Imre, Borzsák
István, Horváth Károly, Keresztury Dezső, Kovácsné Vermes Stefánia,
Rítoók Zsigmond, Scheiber Sándor, Tegyey József. Fogadják ezúttal is
köszönetiinket.

Ugyancsak köszönöm Brudi Zsuzsa lelkiismeretes gãpelői munkáját,
valamint unokahúgaímnak: Dr. Vén Emesének és Ildikón a kötet össze-
állitásában, technikai munkáiban nyújtott sok segítséget.

Befejezésíil: hálás köszönet mindazoknak _ élükön Tóth Sarolta fele-
lős szerkesztővel _, akik hozzáértő munkájukkal a gépiratbólkönyvet for-
máltak.

SAFRÁN GYÖRGYI
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AZ EGYES LEVELEK JEGYZETEI

1852

345. Arany _ Ercseay Jánosnak [Nagykőrös, 1852. jan. 1.]
K: Elveszett. _ Ut ás a levélre: ,,Janínak is zártam ide egypgár sort."

(E1-csey Sándornak, 1852. jan. 1.) _ A levél tartalmára nincs utal . - Er-
dsey János nem válaszolt: „Jani . . . küldött levelemre még mostanáig sem
válaszolt.” (Ld. AJ. - Ercsey Sándornak, 1852. máj. 31-én.)

346. Arany -- Ercseiy Sándornak [Nagykőrös] 1852. jan. 1.
K: NSZAJEM. _ rcsey Sándor hagyatékából _ MTAK. Mikro-

fiımwirAEÍ99/I` õ õ 1 mh'A Asoınzzıı csey, 2_ 3. . gy .
Válasz Érpsey Sándor 1851. nov. 15-i levelére AJ. kk. XV. k. 412-

1 .1., 'z.: 779. .
4 Š J Levãfıedlftıbizony jó minap vettem . . . - Ercsey levele 1851. nov.

15- e t.
5-6 nehogy agörbedi pénz kamatját fizesd; _ Kelenıen Xavér Ferenc

görbedi pl bános 1oo váltó fonntos algpítványát AJ. 1847-ben
ölcsön vette, 6 ftos évi kamatra. (Ld. agyszalontai iratok. 40-

41/sz. AJ. kk. X111. k. 48. 1., továbbá Arany -_ Nágyszaıonta
város Tanácsának, 1849. máj. 21. AJ. kk. XV. k. 251. 1.)

12 Nagy jános . . . Ercsey Sándor m Arany sógora, felesége, Ercsey
Zsuzsanna révén, aki AJ.-né testvére.

14 Közöld janival is - Ercsey Sándor bá.ty'a.
16-17 Szegény Nagy Lajos! _ szalontai alszolgabiró, akit orvul le-

lőttek. (Ld. AJ. kk. XV. k. 866. l.)
18 Garay könyve . . . hadd maradjon. _ Gara János Szent László c.

műve 1851-ben jelent meg, AJ. is gyűjtött rá előfizetőket,
ezért a példányokat Szalontára küldték.

19 Egressy zızãplóit ide küldi _ Egressy: Törökországi napló 1849-
1850 c. m ája 1851-ben jelent meg; AJ. húsz előfizetőt gyűj-
tött rá.

22 Birizdó bácsi -- A ,,báOSÍ" megjelölés llálukflál jóval idŐSebb
korosztályra utal. Igy valószínűleg azonos azzal a Bírizdóval,
akit _ Debreczeni stván közlése szerint _ AJ. egy tréfás rig-
musba is beleszőtt:

,,Dúrja az udvarod hat nagy disznó
Olyan nagy lábúak, mint a vén Bí.rizdó.“

UăL'y;nerről írta Rozvány György: ,,Itt Szalontán egy Birizdó
1] f nevü egyén, ügyvédnek neveztetve, jogosan vagy jogta-
anul, nem tu aték. Ez a szalontai jegyzőnek volt a fia s a j ot

Debrecenben a múlt század vége táján végezte el. Igen szép legäy
volt, erős termetű, majdnem egy öl magas." - Esküdti állását egy
visszaélése miatt elvesztette a lány kezével együtt, akit feleségül
akart. 'Komor bika' lett belőle, s nem is házasodott meg. Vagyont
nem szerzett s szokott mondásul használta: 'aki hátul marad,
tegye be az ajtót'. Erre reflektálva használja Arany e mondatot,
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meg a 'komor bikát' (Rozvány _ Riedl Frigyesnek, 1893. máj.
26. Közölte: Geleji Dezső It 1957. 268-169. 1.) _AJ. Az .első lopás
c. költői elbeszélése 2. vrs.-ban a főhős apját így mutatja be:

Nemes ember volt az, mindenét elperlé:
Húzza be az ajtót majd valaki hátúl,
Ez volt az öregnek a szava járása;
Perlett is, ivott is; _ a fia, ám lássa !“

(AJ. kk. III. k. 269. l.) _ _ _
Küldjék Váradra Hollószhoz .` _ Hollósı Lajos, nagyváradi

könyvkereskedő.
így járt az enyedi Albummal: _ Nagyenyedí Album Pest, 1851.

Sz' ágyi Sándor szerkesztette az 1849-ben felperzselt város fel-
segitmére.

Elfõdetted-e a fáskerti szőlőt P _ Debreczeni István közlése sze-
rint AJ. e 819 E1 öl nagyságú kertje a város végéhez közel, a
Nagyvárad felé vezető útra nyúlt ki, majdnem szemben volt vele
az ún. Tókert nevű szõlőskert. _ A váratlanul betoppanó Petőfi
AJ.-sal először e kertben találkozott. (Ld. AJ. kk. XV. k. 878. l.)
_ AJ. erről irta Kertben c. versét. (AJ. kk. I. k. 134-135, jz.
450. 1.) _ 1860-tól Arany-keftnek hívták. _ AJ. után fia és
unokája örökölte. Szél Piroska részét az ő elhunytakor Arany
László sógorának, Szél Kálmánnak ajándékozta,`aki 1913-ban
adta el, amikor végleg elhagyta Szalontát.

Az emléklapokat szeretném, ha elküldenéd; _ A Magyar
Emléklapok 1848 és 49-ből példányait AJ. más könyvekkel együtt
Nagyszalontán hagyta. 1851. dec. 15-én Tisza Domokosnak írt
leve ében, mint „Ercsey Sándortól elkérendő"-t említi. Akkor úgy
volt, hogy Szabó József geszti lelkész hozza Pestre, esetleg Kő-
rösre. (AJ. kk. XV k. 428. 1.)

347. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1852. jan. 1.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/829. sz.; világoskék l.papir,

22,8×14,3 cm, 3 fol., 1-6. l.: l. szöveg. Cimzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. Aı<Ért. 1899. 615. 1. 829. sz. z.).

M: Kiadatlan.

2
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Válasz Tisza Domokos 1851. dec. 17-i levelére.
illy hosszas várakoztatás . AJ. ezt m előző utolsó levelét

1851. dec. 15-én irta tanitványának, aki ešec. 17-i levele után.
dec. 28-án ismét felkereste soraival, de ezt a levelet AJ. ekkor
még nem kapta kézhez. _

Kovács bácsit levél-nem-írásbeli-szokásról róttam meg .` De msz_-
szavonom _ AJ. 1851. dec. 15-i levelében irta: „Kovács bácsi.
gerse, nem fog válaszolníz" _ Kovács azonban dec. 17-én írt

arátjának. ˇ
Ez ujságot pap bácsi számára írom, _ Szabó Józsefnek, a tréfátızeaveıõ geszti ıeıızëzznek. akirõı ld. AJ. ızız. XV. ız. 893-89+ 1-
Momırd ur Pestről Szegednek . . _ Monard, Charles Tisza D.

an ol nyelvmestere, akiről ld. AJ. kk. XV. k. 864_856. 1.
iánosí _ Jánosi Ferenc, nagykőrösi tanár. _
Tóth Károlyt _ e geszti vagy szalontai ismerősről közelebbit

nem tudunk. _ A Kisf. Társaság „éverıkinti šártolói" kozott
van egy ilyen nevű Bajj községből. (AJ. kk. III. k. 250. 1-)



19 Következik a keserű pohár! _ Tisza D. dec. 17-i levelében kül-
dött verseinek birálata. _ Mint a pacsirta . . . c. versének szö-
vegét ld. AJ. kk. XV. k. 431. l. _ A me birált 1. vrsz. 1_2 sora:

a pacsirta, mely a zöld mezőben É Fel-fel szállongva búsan
en .II

38 Élet . . halál _ Tisza D. e versét szintén dec. 17-i levelében
küldte; szövegét ld. AJ. kk. XV. k. 431_432. l.

51_52 Aztán megint kaderıtzia: is = csúszik _ a kifogásolt rimtelen
rlmek igy hangzanak: „Göröııgytelen de szörnyű sikos is | Az
utas rajta gyakran elcsúszik."

70-71 Ezek hibás grammatica és syntaxis miatt .. érthetlenek. A jó
constructio soha sem lehet kétértelmű; _ AJ. a felsorolt nyelvtani,
mondattani hibák mellett az egyértelműen világos szerkezet szük-
ségét sem felejti el hangsúlyozni.

103_1o4 Érthetőség for ever! _ érthetőség örökké, mindenekelőtt. A
for ever az angolban az éljenzésnek ıs egyik fonnája.

104-105 Olvassa . . Blair Hugo aesthetikai . . . leckéiből a X. és XI. leckét!
_ Blair: Lectures On rhetoric and belles-lettres (1783) c. művének Kis
János által készitett fordítása ,,némelly kihagyásokkal és rövi-
d.ítésekkel“ (1838) a kőrösi gimnázium könyvtárában is megvolt
s annak 2. kötetét AJ. 1851-ben és 1853-ban is kikölcsönözte.
(Ld. AJ. kk. XIII. k. 231-232. 1.)

134-135 amolly T. E. és Sz. L. modorba esik, _ a két negativ példaként
emlitett költő: Tóth Endre és Szelestey László.

139_14o „docti male pingunt, indocti pejus“ _ „A tanultak rosszul
festenek, a tanulatlanok még rosszabbul." _ AJ. csupán saját
csúnya [?] írására vonatkoztatja.

348. Arany _ Tompa Mihálynak [Nagykőrös, 1852. jan. 1. kb.]
Ka Elveszett. _ Válasz Tompa 1851. dec. 9-i levelére. _ A keltezés-

hez : AJ. jan. 1-én írt a hozzá legközelebbieknek: sógorainak, Tisza D.-nak.
Ismert szokása szerint feltehető, hogy e napon irt Tompának is, akit az
ünnepek alatt hiába várt. Levele tartalmáról Tompa febr. 2-i válasza tájé-
koztat: ,,. . .ünnepek alatt váı-tál." _ illyen hamar meguntad sõt
megntáltad” stb. _ „nem jársz senkihez“ _ „némi sükerről . . is beszélsz"
_ ,,baj, ha anyagilag nem jöhetsz ki" _ ,,leveledbe.n a végső hat stropha
ki övéit el nem hagyja” stb. E szerint AJ. Itthon c. versét még 1851-ben,
nem 1852-ben irta. (AJ. kk. I. k. 159-160., jz. 455. 1.) _Avers alatt itt
jelzett 1852-es keletkezési évszám ,,az ezzel egy lapon lévő", a már kőrösi
problémákat jelző Oh! ne nézz rám c. versre vonatkozhat. _ Tompa febr.
2-án nemcsak AJ.-nak, de Szásznak is írt, s idézte neki AJ. előtte levõ,
utóbb elv. leveléből a Szászra vonatkozókat: „Arany azt irja rólad:" stb.
ld. főszövegben. (TompaLev. I. k. 157. 1.)

349. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1852. jan. 10.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/830. sz. ; világoskék l.papir, 22,8 ×

14.3 cm, 2 fol., 1-2. l.: 1. szöveg, 3. 1.: üres, 4. 1.: cimzés. _ Tört viaszpe-
csét. Postai pecsétek: bélyegen Nagy Kőrös 13/1 [= jan. 13.], Nagy Sza-
lonta 15/1 [= jan. 15.]. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899.
615. l. 830. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tisza D. 1851. dec. 28-i levelére.

5 Közelebbi levelemmel, . . . milly rosz vért okoztam: _ Ag. jan.
1-i levelére céloz, melyben Tisza D. Mint a pa-:sirta és let
Halál c. két versét bírálta meg.
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A harci dalnak . . _ Tisza D.: Harci-dal c. versét 1851. dec
28-i levelében küldte. (Ld. AJ. kk. XV. k. 433. l.)

A Karácsonyi ábránd _ e verset ugyanakkor mellékelte leve-
léhez. (Ld. AJ. kk. XV. k. 433-434. l.) __A kolteményt AJ. fel-
vette a Tisza Domokos Hátrahagyott Versei c. kötetbe (15. 1.) vá1.
toztatás nélkül, csupán a nagy betűvel kezdett ,,Deczembei~"
„Nagy-Karácsony” szavakat javította kis kezdő betűkre. '

Az új év . . . _ Az előbbi kettővel együtt küldte Tisza D. Uj
évre c. versét (AJ. kk. XV. k. 434. 1.), amelyet AJ. szintén válto..
zatlanul vett fel a TDHV. közé. (16. 1.)

350. Kovács János _ Aranynak Pest, 1852. jan. 24.
Kı MTAK. Kézirattára _ Ms 54 1/1 1. sz.; csontszinű l.papiı-,

22,2)-(1 cm, 2 fol., 1-4.: l. szöveg. _ Cimzgs nincs. _ Voinovich Géza
hagyatékából (ld. MTAK. Kézirattára 687/1 952.).

M: Kiadatlan.
7

17_18

18
19-20

23» 25

27-28

3°-31

44

52

55
59

nem a Toldy irodalom története után, _ E megjegyzésből ítélve,
AJ. sem volt megelégpdve Toldy Ferenc: A magyar nemzeti iro-
dalom története 1_2. . (Pest, 1851.) c. művével.

Sem Vörösmarti, sem Erdélyi áiinos nem laknak többé Pesten,
_ Vörösmartynak Pázmándy D es ajánlotta fel lakásul a Ba-
racskával határos szentistványi pusztán levő tiszti lakot, amely-
hez két hold kert is csatlakozott. _ Erdélyi Jánost 1851. szept.
27-én hlvták me a sárospataki főiskola filozófiai tanszékére, a
tanítást nov. 15-En kellett me kezdenie. (ErdélyiLev. II. k. 39.-l.)

Garay nem arra való, _ egãzségi állapota miatt.
Lévait próbáltam meg, _ Tisza Domokos febr. 2-i levele szerint

csakugyan sikerült megnyerniök az irodalom tanitására.
Greguss . . . szépészete . . . Greguss Ágost: A szépészet alapvonalai

c.8 mišnkája a K sfaludy Társaság kiadásában jelent meg. (Pest,
1 49.

A görög n elvre rof. Tél it vettem el, _ a sti e etemen
Télfi Iván tánitottág a gör. ãyelvet. f pe gy

a trigonometriára az öreg Brassait veszem fel, _ ez években
mint magániskolák tanára Pesten kereste kenyerét.

Monard _ Tisza Domokos angol nyelvmestere, ld. ADATTÁR,
AJ. kk. XV. k. 864_865. 1.
ó1Duschek _ geszti vagy szalontai ismerős, többet nem tudunk

r a.
megházasodik László, _ Tisza Domokos bátyăa. . I
Seres contója _ Seresről közelebbit nem tu unk. Követelese

Kovács ápr. 18-i levele szerint 7 ft. 36 kr. volt.

351. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1852. jan 24. Í
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/756. sz.; csontszinű l.pap1I.

22,2)-( 14 cm, 2 fol., 1_2.: 1. szöve , 3-4. l.: versek. _ Cimzés nincs. -
Arany László hagyatékából (ld. Aklšrt. 1899. 611. l. 756. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2

5
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Már quittek vagyunk a késő felelésben, sőt stb. AJ. jan. I-én
és 10-én is irt, viszont Tisza D. utoljára az elmúlt év dec. 28-án
küldött levelet, (Ld. AJ. kk. XV. k. 430. l.) _

László hirtelen hazajötte _ Tisza Lászlónak, Domokos bátyjá-
nak készülő házasságáról irt ugyane napon Kovács JáI10S AJ-'
nak. Nyilván ezt okozta László váratlan hazaérkezését.
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Küldök . . . két verset, _ Az ekkor küldött A Reggel és a Bordal c.
versek szövegét ld. e kötet 16-17. 1. _ AJ. jan. 29-i levelében
birálta meg a két költeményt. (Ld. e kötetben, 18-19. 1. _ A
Bordal megjelent (M:) TDHV. 18. 1. AJ. apró módosításaival. (Ld.
AJ. jan. 29-i levele jz.-ben.)

A palóc dalokat már forgattam, _ Lisznyai Damó Kálmán:
Palóc dalok c. verskötete 1851-ben jelent meg. Ezekben szolgaian
utánozta Petőfit. Közönségsikerét jellemzi, hogy Lisznyai ver-
seinek első, 1500 példányos kiadását 1852-ben követte a második.
A kötet ekkor 6000 példányban kelt el. _ Tisza Domokos febr.
2-i levelében igérte, hogy Lisznyai verseit „táglálni” fogja ;
lgéretével azonban adós maradt.

352. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1852. jan. 29.
K: MTAK. Kézirattára _ K 513/831. sz.; csontszinű l.papir.

22,7)-crâıczın, 2 fol., 1-4. l.: l. szöveg. _ Címzés nincs. _ Arany László
hagyat ából áld. AkÉrt. 1899. 615. l. 831. sz. a.).

K: Kia atlan.
Válasz Tisza Domokos jan. 24-i levelére.

2
6

8

9

13-14

16

18-19

30

58

ketten is írnak egyszerre _ Kovács Jánossal.
Nádor utcába, vagy a Szél utcába _ a mai Münnich Ferenc

utca legrégibb neve: Szél utca, abból lett Nádor utca.
Kapta-e Gesztre utasított utolsó levelemet .P _ AJ. jan. Io-i leve-

lének sorsáról érdeklődik.
A palóc dalokról . . . _ AJ. kíváncsi volt tanítványa részlete-

sebb véleményére Lisznyai költészetéről, mert Domokos
24-i levelében ú nyilatkozott, hogy Lisznyai egyes versei „ıgen
gyönyörködtettãl" AJ. viszont nem becsülte sokra Lisznyai
költészetét.

szeretném, ha, . . . a Hölgyfutárt naponkint megtekintené .
stb. _ AJ.-t érdekelte Tisza Domokos véleménye a lapban meg-
jelent versekrõl. A Hgyf. le akoribb versirói: Tóth Kálmán,
Tóth Endre. Ez év elején mšëyAJ. is küldött be néhány verset
(ıd. ADAT'1`ÁR, Hgyf.).

conversatióra nyujtana anyagot. _ Eszmecserére. Ez azonban
nem történt meg. Tisza D. leveleiben nem tett észrevételeket a
Hgyf.-ban megjelent versekre.

készülünk a februári censurákra _ A gimnázium félévi vizsgái
AJ. tanári munkájának is első eredményei, hiszen 1851. novem-
berében kezdte meg a tanítást Nagykőrösön.

A reggel _ E versét Tisza Domokos jan. 24-i levelében kiildte,
(ld. e kötet 16. l.)

Bordal _ e verset az előbbivel együtt juttatta el AJ.-hoz (ld.
e kötetben, a 16-17. l.) _ A verset AJ. felvette TDHV. közé.
(18. 1.) AJ. változtatásai:
1. vrsz. 8. sor: „A lyánkát," _ helyett: „A lánykát,”
2. vrsz. 2. sor: „A borban leled l" _ helyett: felkiáltó jel nélkül.

vesszővel.
2. vrsz. 7. sor: „S mint az ürgét, mint az ürgét" _ helyett: az

ismétlés elé „s” betoldva.
3. vrsz. 7 sor: „S egy hajtásra”, _ helyett: „Egy hajtásra",

353. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1852. febr. 2.
_ K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

fllmtára A. 301/I.

809



M: Kiadatlan.
Arany 1-i levele után Ercseynek ez az első levele, bár tartalma

nem válasz ' e
4

ro-11

35

45

e
]Sári=t'lııa Gyula, a házbér második angariajában _ AJ.-ék sza-

lontai házának bérlője a bérleti díj másodık részletét fizette ki,
Nagy jánosékat, a búza árának lefizetésére, . _ . ma szólitottam

fot . _ levéliró Ercsey Sándornak és Aranyné Ercsey Júliá-
nak a nénje, Nagy János gazdálkodó felesége volt, ők müvelték
Ajéz-ék kis földjét, az elszámolást ügyvéd Ercsey Sándor
in te.

Nagy Sándor és Kenyeres egymás ellenébe _ Auperlekedés tár..
gyát nem ismerjük. _ Az ügy kivizsgálására dött Ravazdi
István megyefőnok láthatólag Kenyeresnek adott igazat, ezért
a Nag Sándor-Mezey ,,_párt" _ nem lévén megelégedve ..._
felleb zett. Ercsey láthat lag inkább Kenyeres Jánossal rokon-
szenvezett, aki a szabadságharc leverése után irnoki munkával
kenyeret biztosított AJ.-nak.

jani _ Ercsey János, szintén Ercsey Sándor és AJ.-né test-
vére, sályi jegyző.

354. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1852. febr. 2.
K. MTAK. Kézirattára _ K. 513/758. sz.; csontszinű l.papir,

22,2×14 cm, 3 fol., 1-2. l.: 1. szövegi 3-4. I.: versek, 5-6. l. _
Címzés nincs. _ Arany László hagyat ából (ld. Ak.Ért. 611. l. 758. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany jan. 29-i levelére.

4_"5

I2

1 2-13

20-70

Lévai úrral . kezdjük a magyar irodalmat, _ Kovács János
jan. 24-én írt arról AJ.-nak, hogy oly tanárt keres tanítványa
mellé, „ki költő is legyen, s tu jon is tanítani.” A felsoroltak
között említette Lévay Józsefet is.

a Hölgyfutár is jó valamire. _ Az irók között sokat szapult, de
általánosan olvasott lapban megjelent versek tanulmányozására,
bírálatára AJ. jan. 29-1 levelében biztatta tanítványát.

a palóc dalokat is táglálni fogom. _ Lisznyai költészetéről kö-
vetkező, febr. 29-i levelében sem írt részletesebben AJ.-nak.

E levélhez mellékelt versek: Életkép. _ A fecske. _ Merre
megyek. _ Szövegüket ld. 21-23. l.-on. (_ AJ. e verseket febr.
13-i levelében birálta meg, ld. 25-26. l.-on.)

355. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1852. febr. 2.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/923. sz.; csontszinű l.papir, 22,2 :K

13,7 cm, 2 fol., 1-4. l.: l. szöveg. Cimzés nincs. _ Arany László hagyatéká-
ból (ld. AkÉrt. 1899. 660. l. 923. sz. a.).

M: A_]`LevIB. I. k. 266-268. 1. Kevés kihagyással.
Válasz Arany kb. jan. 1-i elv. levelére.

2
13-14

37-38

47-43

810

Fekete leveledet _ amiben AJ. panaszkodott. __
megyek is én barátom hozzád _ Tompa febr. 20-án valóban fol-

kereste AJ.-ëkat. (Ld. Tompánál, ADATTÁR., továbbá AJ. --
Ercseynek febr. 28.)_

kapom a Szász levelét stb. _ Szásznak ez a levele nem maradt
meg. Tompa szintén febr. 2-i, Szásznak szóló válasza szerıflli.
Szász 1851. dec. 29-én irt neki. (Ld. TompaLev. I. k. 15_7. 1-)

kérd . . . a kedves komámasszonyt : hogy ne nézzen rád olly sotéten
stb____ ld. AJ.: Oh ! ne nézz rám c. versét a Hgyf. jan. 234 szá'
má an.



Obernyik is nem ott van-e 9 _ Obernyik Károly Kecskeméten
59 tanított.
73 Mit csinál N yidai Vajdád .9 _ AJ. A nagyidai cigányokat 1851

nyarán kezdte Geszten, Kőrösön folytatta és fejezte be. A
kiadói szerződést 18šz. ápr. 9-én kötötte meg Müller Gyulával.
A mű eladásáról s arr l, hogy már az utolsó korrektúrát is elküldte,
máj. 11-én számolt be Ercseynek. (E levele az AJ. kk. III. k.
333. 1. tévesen mint máj. 3-i levél szerepel.) _ Máj. 31-én
AJ. már tiszteletpéldányt helyezett kilátásba sógorának.

356. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1852. febr. 13.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/832. sz.; csontszinű l.papir, 22,7×

13 cın, 2. f. 1-4 fol.: l. szöveg. _ Cimzés nincs. _ Arany Lászl hagyaté-
kából (ld. AkÉrt. 1899. 615. l. 832. sz. a.).

K: Kiadatlan.
Válasz Tisza Domokos febr. 2-i levelére.

3-4 Sat cito, ha sat bene: csak az a kérdés, hogy sat bene-e .P _ Elég
gyors, ha elég jó: csak az a kérdés, hogy el g jó-e?

5-6 Örülök, hogy Lévaival ífogják tanulni a magyar költészetet és iro-
dalmat: - E kérdésről d. Kovács János és Tisza Domokos jan.
24-i, illetve febr. 2-i levelét és jz.-t.

11-12 ha verseit ezentúl is hozzám juttatja: _ Kovács János is kérte
ezt febr. 24-i levelében. AJ. mindvégig lelkiisıneretesen elküldte
kritikáit Tisza D. verseire.

Tisza D. itt megbírált: Életkép _ A fecske _ Merre megyek . .
c. költeményeit febr. 2-i levelében küldte. Ld. e kötet 21-23. l.

19 Életkép c. versről _ AJ. megjegyzései.
26-27 bűv, bű substantivum, _ főnév.
32 az arab hölgy singularisban van, _ egyes számban.
38-48 A fecske c. versről AJ. bírálata.
49-53 Merre megyek _ AJ. megjegyzései a versről.

357. Arany _ Tomápa Mihálynak [Nagykőrös, 1852. febr. 23.]
K: Elveszett. _ V asz Tompa febr. 2-i levelére. AJ. levelének pon-

tos keltét ld. Tompa márc. 8-i válaszában. _ Tompa febr. 20-án érkezett
Nagykőrösre. AJ. e levelét barátja elutazása után rögtön irhatta. A levé
tartalmához: csakugyan 'árt volna ott valami kalandor az én nevem
és képemben P” _ . . köıınyéi neked beszélni, hogy én menjek hozzád . "
_ ,,. bölcsen teszed, hogy elveted szemüvegedet, melyen át feketének
látod a világot." _ „A nagyidai vajdával még csak annyira vagy?" _
,,Aztán ne is becstelenítsd én előttem az örökkévalóságot “

_õ____] 358. Megyeri Ferenc _ Aranynak [Nagyszalonta, 1852. febr. 28.
e .

K: Elveszett. _ Utalás a levélre: „Közelebb cseres Megyeritől kap-
tam levelet“ stb. (Ercsey Sándornak 1852. febr. 28-án) _ Az 1847. jún.
21-i szalontai tanácsülés jegyzőkönyvének 84. pontja szerint a városrende-
zés miatt már akkor felmerült Megyeri Ferenc telkének kisajátítása, de
akkor _ anyagi fedezet hiánya miatt _ „kénytelen a város . . . kisajátítá-
sától ez uttal elállani.“ (AJ. kk. XIII. k. 39. l.) Erre tehát csak később _ e
levél tanúsága szerint _ 1851 vagy 1852-ben kerülhetett sor.

359. Arany _ Megyeri Ferencnek [Nagykőrös, 1852. febr. 28. előtt.]
K: Elveszett. _ Válasz Megyeri szintén elveszett levelére, melyben az
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iránt érdeklődött, AJ. nem szándékozik-e szalontai házát eladni? Válaszáıõl
ld. AJ. _ Ercsey Sándornak, 1852. febr. 28-án,: „azt irtam, hogy nemy

360. Arany - Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1852. febr. 28.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mik;-0.

filmtára A. 299/I.
K: Ercsey, 63-65. l. Kevés kihagyással. _ Szendrey Zsigmond:

Kiadatlan részek Ararýnak Ercselyhez lrt leveleiből. It 1917. 465. l.
2 darab id óta nem rtam _ jan. 1-én írt utoljára sógorának

akitől febr. 2-i kelettel kapott levelet. '
18-19 volt itt Szőnyi ő nagysága, s iskolánkat megtekintve megelégedését

nyilvánltotta, _ Szőnyi ekkor mint a prot. iskolák felügyelője
jött N. Kőrösre. AJ.-t még jeãzző korából ismerte. Szőnyi 1847-.
ben nevelő volt a Tisza csalá ál s ő vette fel AJ.kpályadija_ie|;`. 3
Kisf. T.-tól (Ld. Aj. kk. XV. k. 902-903. 1.) _ E ori nagykõ_
rösi iskolalátogatásáról Szász Károly részletesebben is beszámolt
menyasszonyának: „A napokban itt volt Szőnyi, mint tanható-
sági felügyelő és megvizsgálta az oskolákat, minden osztályba
bejött s minden professorral egy egy félórát tanittatott és kér-
deztetett; úgy látszik meg volt elégedve . . . Most átment Kecs-
kemétre, holnap újra visza jő s iskolai ügyek felett fogunk tanács-
kozni.” (Szász Polyxenának Nagykőrös, 1852. febr. 27. MTAK.
Kézirattára, Ms 300/158.)

21-23 Tompa. . meglátogatott. . in cognito, _ Mint „fehérmegyei
poéta". Ezt a nevet nem most használta először. Barátai már
ısmerték ezen. Erre vall, hcšgy amikor 1848. febr. 26-án, Pesten
járt, s Lendvayékat nem tal ta otthon, a kili.ncsen ott cédu-
lára ezt írta: ,,Itt volt egy fehérmegyei poéta . . ." (K Gyula:
A magyar szabadságharc története napi krónikákban 1848. Bp.
1899. 100. l.) _ Tompa beszámolóit látogatásáról ld. Tompa
Amn r õ 1, ADA'1"1`ÁR. _ szász Karoly pecL_Éã_ menyasszonyá-
nak itt erről. Ld. Szász _ Aranšró l, ADA ÁR. _ Tompa
élményeiről Pesten is beszámolt ó-barátainak. Bérczy Károly
írja Gyula.inak 1852. márc. 9-én: ,,Kb. 10 nap előtt volt nehány
derűltebb órám, nehány régi jó barát körében. Tompa gött vissza
Kőrösről, hol Aranyt látogatta meg, s nálam ebédelt, J kai, Pákh
és Lisznyaival." (Gyulai Lev. 124. 1.)

31-32 Megigértem neki, hogy nyári szünnapok alatt meglátogatom _
AJ. látogatására ez évben nem kerülhetett sor, mert májusban
Tompánál házkutatást tartottak Éld. má_j. 20-i, AJ.-nak szóló
levelét). _ Júliusban Kassára id zték (d. júl. 6-1, ugyancsak
AJ.-nak írott levelét). _ Az iskolai szünidőt Aranyék ez évben
Szalontán töltötték.

37-38 fizesd ki a görbedi plebanuäjféle alapitványt, mi épen 40 pgő,- -'-
Kelemen Xav. Ferenc 100 v tó forintot mint alapítványt aján:
lott fel, hogy annak kamataiból évente egyszer tizenkét szalontai
szegényt segélyezzenek. Ezt az összeget AJ. 1847. október 19-én
kölcsön vette, 6 váltóforintos évi kamatra. (Az erről szóló köte-
lezvényt ld. AJ. kk. XIII. k. 48. 1.) _ 1852-ben a házat „meg
kellett nádalni", így a kölcsönvett 100 váltó forintot AJ. 1353
őszén tudta csak vısszafizetni. (Ld. AJ. kk. XIII. k. 453. 1.)- -~
Debreczeni István a kölcsön feltételének okát is keresi: ,,H0gY
mire kellett neki ez a száz váltóforint, nem tudjuk bizonyoSa1_l-
Legvalószinűbb azonban, hogy akkor vette azt a fél katasztrálıs
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hold területű földet, melyet 'fáskerti szőlő" és 'fáskert' néven
nevez leveleiben. Szalonta egyik gyüınölcsösnek szánt szőlőkertjé-
ben feküdt ez a váradi uton.' (De reczeni, 41.1.) _ 1860-tól a ker-
tet „Aranykert”-nek hívták. _ _

57 experto crede Räperto. _ Erzedetı fonnája: E_.`_xperto crede Ro-
berto. Antomus e Arena kozépkon latm koltő egy verséből
eredő szólás. Értelme: Higyj nekem, a tapasztaltnak. Ld. Büch-
mann: Geflügelte Worte c. szállóige-gyűjteményben.

54 L_i_1__::ÉnaÉk_í__s_z_âlv_:ı.` _ _lt\Tagy Sšaroäipaäflrcsey ãziııdor ãlelesége. __

72 ii lee] oızifilli' Í gãzkıbb áciıey ZiAı°S Sslzdájãiyzõ'ze az z sm: “ ..::':.».`l ... :1..°:“ f V91___92 on o am. _ n o ezutt ej megy jott Kőrosre.
A szabadságharc után ott bujdosott és házasodott meg. Barát-
ságuk kezdetéről ld. AJ. kk. XV. k. 828. __

94 V. Rudival _ AJ. Vadnay Rudolffal szmtén Debrecenben ko-
__ tött barátságot. ch ah

Zichy ismerettsége által me szabadultak. _Zi y Ant ak öccse,
3' 7 Zichy Mihály festőművész révén _ aki 184% óta Szeıäıpétervárott

élt _ voltak orosz kapcsolatai, ismeretségei, ő is tu ott barátain
segiteni.óLehet azsonban, hogy Zichy Ferencrãz Paszkievics főhad-
biztosár 1 van sz .

103 Egressy naplói . . . nálam hevernek. _ AJ. még Szalontán elő-
" ' fizetőket gyűjtött Egressy 1851-ben megjelent Törökországi napló-

jára. A kiadó a 20 szalontai példányt AJ. új állomáshelyére,
'Í _ Nagykőrösre küldte.

106 Károlyi _ a Szalontáról Nagykőrösre származott Károlyi Sá-
` muel orvos.

114 Debreczeni _ valószinűleg Debreczeni János csizmadia céh-
mester, akitől AJ. házat vett.

361. Tompa Mihály _ Aranynak Pest, 1852. febr. 28.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/924. sz.: csontszinű l.papir, 26,7 ×

23,3 cm, 2 fol., 1-2. 1.: l. szöveg, 3. 1.: üres, 4. l.: cimzés. _ Postai bélyeg-
zők: bélyegen Pesth 28/2 [= febr. 28.], Nagy Kőrös 29/2 [= febr. 29.]. _
Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 660. l. 924. sz. a.).

'”` M: Kiadatlan.
Tompa első levele kőrösi látogatása után.

`_1`4 Pestet cum appertinentiis _ minden tartozékával, járıılékával.
362. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1852. febr. 29.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/759. sz.; csontszinű l.papir, 22,2 X

1"4`cm, 2 fol. 1 2. l.: l. szöveg, 3-4. l.: versek. _ Címzés nincs. _ Arany
László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 611. l. 759. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2 most én is elég soká várakoztattam, _ ezt megelőzően febr. 2-án

irt mesterének.
81 _ Lévai :ir csak egy órát adhatott, _ Kovács János jan. 24-i leve-

lében számolt be AJ.-nak arról, hogy Domokosnak olyan irodalom-
tanárt keres, „a ki költő is legyen, s tudjon is tanítani;” Lévay
Józsefre gondolt. Domokos febr. 2-i levele szerint Lévay a megb -
zást elfogadta. AJ. helyeselte a választást s igérte, Domokos költői
fejlődését továbbra is figyelemmel kiséri (ld. febr. 13-i levelét).

*II Alig várom már a Húsvétet _ Kovács János márc. 15-én szin-
tén irt tanitványával tervezett kőrösi útjukról. Apr. elején AJ.-
sal Pesten találkoztak.
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1 5

24-82

A Hölgyfutár kritizálgatása elmarad addig, stb. _ En-e AL
biztatta tanitványát jan. 29-i levelében, mivel láthatólag meg..
döbbentette, hogy Domokos jan. 24-én tetszéssel írt Lisznyai
Kálmán „palóc” dalairól. Jó pedagógiai érzékére vall, hogy D0-
mokost vo takép tetszése indo olására szólította fel.

Tisza Domokosnak e leveléhez mellékelt versei: K-lnvirágok _..
I. Penna -Elmélkedés utolsó krajcárom kiadásán; ld. e kötet 3z__
33. l. _ Arany e verseket márc. 22-i levelében birálta meg; ld,
e kötet 38-39. l.

363. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1852. márc. 8.
K: MTAK. Kézirattára. _ K. 513/925. sz.; csontszinű l.papir,

22 >< 13,7 cm, 2 fol., 1-3. l.: l. szöveg, 4. l.: címzés. _ Arany László hagya-
tëkábõı (ld. Akáfı. 1899. õõo. 1. 925. sz. 4.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany febr. 23-i elv. levelére.

2-3

1 8

40--41

54

55

Örülök, hogy február 2-án kapott levelemre február 23-án csak-
ugyan válaszoltál; _ tréfás szemrehányás, hiszen Tompa febr.
2-i levelét Arany csak kb. egy hét múlva kaphatta meg. Közben
Tompa 20-án betoppant Kőrösre. Látogatása után AJ. már febr.
23-án irt neki. Visszafelé útjában Tompa 28-án Pestről szintén
fölkereste barátját soraival.

kifárad az executióban, _ végrehajtásban . itt: a papi járandóság
behajtásában.

nem ollyan mint az antecessora, _ az előzménye, azaz Tompa
maga. (Az egész ,,Utóirás“ tréfás emlékezés Tompa látogatására.)

mikor a pseudo-Tompa ott járt. _ Az ,,ál"-Tompa, a ,,fejéı'1ne-
gyei poéta."

Carl Maria Benkert; _ Kertbeny Károly.
364. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1852. márc. 13.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

fíhntára A.301/I.
M: Kiadatlan.
Válasz Arany febr. 28-i levelére.

2-3

8

18
24-25
26-28

29
33

814

volt nálam Mezey párti. az Egressy naplói iránt, _ Nagy
Sándor, aki az egymással szembenálló szalontaiak közt Mezey
Ferenc táborához tartozott (ld. Ercsey, febr. 2.). _ AJ. febr.
28-i levelében maga is latolgatta a lehetőségeket, hogyan juttat-
hatja el a szalontaı előfizetőknek Egressy könyvét, melyet a kiadó
kőrösi címére küldött.

diligence-ra teszi _ delizsánsz, népiesen delizsánc, azaz csukott
gyors postakocsi.

illő diurnum mellett; _ napidíj.
a legvirágzóbb status quoban. _ állapotban. _
mióta . Sántha Gyula benne lakik, ollyan . . . mint midőn Piros

Kakas teremté benne a varjukat. _ AJ.-ék házának ú_j_ bérlője SE
tartotta jobban rendben a házat, mint az előbbi tulaj onos, Deb-
reczeni János csizmadiamester, akit hirtelen természetéről
vöröses hajáról neveztek Szalontán „Piros kakas”-nak. Ennek flël
zavarta klarinétczásával a költőt a Toldi írásakor.

az öreg Herrnek pulykái _ A.-ék házának szomszédja.
mint Bereczki, a fia irányában _ közelebbit nem tudunk arról

_ a városkában úgy látszik általánosan ismert eredeti módról --
ahogyan a szalontai fuvaros fiát megintette.



34-36

47'-49

54_55

]ani, mióta bátyámék elmentek, nem volt Szalontán . . . Az ő
neheztelése . _ A levelet iró Ercsey Sándor bátyja, Ercsey Já-
nos, Sályi nevü falu jegyzője, 1851. nov. eleje óta nem kereste
fel őket. A „Juli”, vagyis AJ.-né gorombaságát kiváltó, „szóba-
jött" 600 frt-ot Ercsey János kölcsönözte AJ.-ékrıak a szalontai
kis ház vételekor.

jámbornéval a napokban találkoztam . megnyugtattam őt, át-
advárí neki circumscıãbálvfiıâ aSâkpszönétãsá, Š- AJ. febr. 28-i levelé-
ben érte só orát, a n j v találkozik, nyugtassa
meg kőrösi šllapotukogék egészségük felől. üzenet átadását
Ercsey ,,korulirva", azaz szemléletesen meg ıs tette.

Tehát addíglan requíescat in pace, mig valami coriphaus [!] exe-
qualni nem akar. _ „Nyugodjék békében!" _ a kat. temetési
szertartásból. _ Tehát AJ. pénze ıs egyelőre maradjon nála, mig
valami fõ ember vég`reha'tatni nem akarja. AJ. _ febr. 28-i levele
szerint _ sógoránál gyúlő pénzéből szerette volna visszafizetni
a Kelemen Xavér-féle alap tvány kölcsönvett 100 váltófoıintos
összegét, amely 40 pengőforintnak felelt meg.

365. Kovács János _ Aranynak Pest, 1852. márc. 15.
K: MTAK. Kézirattára _ Ms 5451/172. sz. ; csontszinű l.papir,

22,2 >< 14 cm, 2 fol., 1-3. l.: l. szöveg. _ Cimzés nincs. _ Voinovich Géza
hagyatékából (ld. MTAK. Kézirattára 687/1952.).

M: Kiadatlan.
3-4 olly rég tetszik, hogy levelet váltottunk. _ Kovács János jan. 24-én

5-6

6
10

24

írt, AJ. válaszának nincsen nyoma.
László és Ottilia ma egy hónapja keltek össze. _ Tisza Domokos

bátyja, Lakatos Ottiliával.
a geszti pap _ Szabó József.
Lévai még most is beteg, _ Lévay József Tisza Domokos irodalmi

oktatója.
Monard Kárászhoz ment _ Monard, Charles Tisza Domokos

angol nyelvtanára. (Ld. AJ. kk. XV. k. 864_865. 1.)
27-28, 33 Feketét is látom néha . . . A szépasszonyáról már egésszen lemon-

43_44

51-52

dott _ Fekete Mihály, Tisza Domokos unokatestvereız a Beth-
len fiúknak nevelője. Erről az irodalmi kisérletéről többet nem
tudunk. Gáspár János és Kovács Antal Magyar Olvasókönyvében
(Kolozsvár, 1848, 1853, 1859) jelentek meg tőle is versek, elbe-
szélések, fordítások az ifjúsági irodalomból.

Domokosommal alig várjuk, hogy láthassunk benneteket; _ kö-
rösi látogatásukat húsvétra tervezték. (Ld. Tisza D. febr. 29-i
levelét.) Végül azonban AJ. töltötte Pesten az ünnepeket. (Ld.
Ercseynek 1852. máj. 11-i levelét.)

Szél-utcza . . . az újabb elnevezés . . szerint Nádor-utcza _ Tisza
Domokosék tehát a mai Münnich Ferenc utcában laktak.

3:36. Arany -:_ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 18
: MTAK. K zirattára _ K. 51 /8 3. sz.; csonts . a ,22,9×

14 cın, 2 fol., 1-3. 1.: 1. szöveg, 4. 1.: Viaszpecsét kiváıgvã, bélyeg,postai pecsëıeız nincsenek. _ Arany Janos ızzgyzteız bõı. (La. Akt-:ı-t. 1899.
615. 1. 833. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tisza Domokos febr. 29-i levelére.
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33-39
43-44

47

59

60-62
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Ami a Kinvirágokat illeti: _ Tisza Domokos: Klnvirágok Q,
versét febr. 29-i levelében küldte mesterének. Ld. e kötet 32. 1_

A rómaiak és Tóth-ok-féle szójáték _ 'I`isza Domokos: „Se ts
Múzsa! kihez fűzfa folyamodik | A rómaiaktól egész a Tóthokäj'
_ Tisza Domokos e megjegyzése azért tetszett AJ.-nak mert õ
sem kedvelte a ,,Tóthokat", azaz Tóth Kálmánt és Tóth Edét,
akiktől Nagy Ignác a Hölgyfutárban folyamatosan közölt verse-
ket. Tóth Kálmán szinte második Petőfinek képzelte magát.

a piros posztó féle allegória _ AJ. elmarasztaló bírálata Tisza
Domokos: Penna c. versét illeti, melyet szintén febr. 29-i levelé-
ben kíildött; ld. e kötet 32. l.

Az utolsó krajcárban _ E vers cime: Elmélkedés utolsó krajcáron;
kiadásán s az előbbiekkel együtt érkezett; ld. e kötet 32-33, 1,

nevettem Ludas Matyit olvasván, az illy ortogrophiának _ Faze-
kas Mihály: Ludas Matyi 1815-i első kiadásában a számok be-
tűkkel vannak írva. Később a mű ,,ponyvára került"; lehet,
hogy egy ilyen kiadásban voltak „illy ortographiával" irva.

Es wahr I-mahl I Kőnig und er hatte 3 Söhne und 3 Töchter stb.
_ Volt 1-szer 1 király, volt neki 3 fia és 3 lánya stb.

a krajcáron lévő képről merész dolgokat mond, _ Tisza Domo-
kos a Ferenc József császár képét viselő krajcárról ezt irja versé-
ben: „Egyik oldalon viselsz te egy képet, | Mely földönfııtóvá
tett sok szabad népet, | Zsarnok volt, vérpatak fakadt a nyomá-
ba, | Messzi járt e őtte ezrek könyhullása . "

Kovács bácsi leveléből _ Kovács János márc. 15-i levelében
tájékoztatta barátját és egykori nevelõtársát, hogy Lévay József
elvállalta ugyan Domokos irodalmi oktatását, e betegeskedik.

Aztán husvétkor! _ Tisza D. febr. 29-i, Kovács János márc.
15-i levele szerint ekkor készültek Aranyékhoz Kőrösre. _ AJ.
ápr. elején Pestre utazott A nagyidai cigányok kiadására szerző-
dést kötni, így ott találkozott tanitványával és barátjával.

olvasván . .. a Losonczi Phoenix birálatát az Értesitőben, .
T. K. félreismert lángész . . . meg van paskolva, _ Az Értesítő márc.
16-i számában ismerteti a Losonczi Phőnix c. „Történeti és szép-
irodalmi emlékkönyvet" s többek között megjegyzi: ,,míg Arany-
tól, Petőfitől, Tompától, Vahot Sándortól, Gy1ılaytól sat. csak
egy-egy költemény van: addig egy rakás másod- sőt harmadrendű
névre akadunk s ezek közt p. 0. a népiességet póriassággal fel-
cserélő, hamis irányú Tóth Kálmán, az üres eszméket czıfra sza-
vakkal pótoló Tóth Endrére, Szelesteyre stb. (147. l.) _ A három
részes ismertető márc. 20-i befejező közleménye visszatér a té-
mára: ,,. . . a többit [a lirikusokat] hallgatással mellőzhetnők, ha
Tóth Kálmán költői beszélye Virág Gergely s Tóth Endre egypár
dagályos lyrapengetése fel nem hivna nérnelyeknek elmondására.
Tóth Kálmán összezavarja a póriast, a betyárost a népiességgel.
s mig Arany János ,,T0ldijában", Petőfi „János vitézében” imád-
juk a valódi, tiszta, nemes népiesség édes zamatát, Tóth Kálmán
ezen s más hasonló műveinek olvasása közben gyakran undol' ÉS
boszankodás le meg. Először már maga a mese nem az, mely a
nép erkölcsiségéıre jó hatással lehet. Virág Gergely t. i. agyonveı'
a kocsmában néhány embert s azután világgá megy; huszárrá lesë.
s mint hős jön vissza elhagyott kedveséhez. A huszármente, a 1311-
pedrett bajusz mindenből kitisztítja. De ennek nem kellene 115'

önnyen menni. Másodszor a kifejezések, a képek gyakran EIIIY'
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nyira gyermekesek, s részint aljasok, hogy a népet tisztelő ember
szánakozva mosolyog vagy elpirul felette." (164. 1.)

53-64 T. K. . . . verset fog irni a kritikusokra, a la Petőfi .' _ AJ. Pe-
-:- tőfi: A természet vadvirága c. versének kezdő- és befejező két-két

sorát idézi. _ Petőfit utánozva írta meg Tóth Kálmán: Az én
dicsóségem c. versét; megjelent a 1852. márc. 22-i szá-
mában (265. l.) AJ. a vers 2. vrsz.-át ıdézi levelében. Máj. 31-én
sógorának is irt róla: „Tóth Kálmán, kit ostoba verseíért mä-
czıbáltak, el meri mondani, hogy az ő ellenségei az irodalom -ıenségei (ı)."

367. Arany _ Tompa Mihálynak [Nagykőrös, 1852. márc. 22. kb.]
K: Elveszett. Utalás a levélre Tompa ápr. 13-i válaszában: „megirom

neked a választ." _ „igazad van! mulathattam volna még nálatok . . ."
__.. „A bált pedig és a Bátori Gabi látogatását és a kártyázást . . . elhallgat-
hattad volna I" _ „Szász Károly elment? jól teszi I" _ „A mutatványt,
amit küldtél . ." _ „Addig nem válaszoltam, mig Heilprlntől levelet nem
kaptam.” _ „A látogatás nálam ellenkező hatást tett, mint nálad;” _
„Vadnai Radóval nem találkoztam, de ha fogok, elmondom neki a mondan-
dókat." _ „Hg ösmerem-e Gondol Danyít? . . . kérdésedből látható,
11 ~ - ti nemis e ttetek engem.. . .” ,,Ho felhagyott . . . azirodalmas-
-lggããssal ne csodáldgll' _ „A harmadikat hasztalan várod l" _ „Te
-azon aggódol, hogy nekem semmit sem tál."

368. Mezey Ferenc _ Aranynak [Nagyszalonta, 1852. márc. 26.
előtt.]
,__. , K: Elveszett. _ Utalás a levélre: AJ. márc. 26-i válaszában: „A
kérdéses számadásról . . .” stb.

369. Arany _ Mezey Ferencnek Nagykőrös, 1852. márc. 26.
K: NSZAJEM.
M: Székely József: Arany földjén. A költő halálának negyvenéves for-

dulóján. A_] . levele 1852-ből Mezey István szalontai főjegyzőhöz. (A személy-
név helyesen: Ferenc). PANORÁMA, Bécs, 1922. II. évf. 41. sz. okt. 22.
3-.-5. l. A levél itt hasonmásban. _ Jellemző, amit az AJ. ãáıšlıyáját, szemé-
lyiségét reálisan értékelő Székely József a szalontai AJ. Eml úzeum anya-
gáról ír: „A forradalmár Arany rebellis múltjának emlékeiből is csak néhány
ártatlan dokumentum szerénykedhet a díszoklevelek és udvari meghívók
előkelő társaságában. Mintha oly nagy szégyen volna ma is, hogy a jámbor
arcú, tempós, szelíd szavú költő harmincegy éves korában ,kom_promittálta'
magát abban a forradalomban, melyben meghalt legigazabb jú barátja,
költőtársa s kiizdőtársa, a rebellis Petőfi."

4 A kérdéses számadásról _ amelynek ügyében Mezey AJ.-hoz
fordult, közelebbit nem tudunk. Mezey neve a szalontai iratokban
(AJ. kk. XIII. k.) nem fordul elő, csak utóbb a Kisfaludy Társa-
ság ,_,évenkinti pártolói” között, 1861-ben (AJ. kk. XIII. k.
247. .)

5 főszo abiró Su hó józsef _ egy 1848. jún. 21-i jegyzőkönyvet
aláíróklgközt is egminőségben szerepel. (AJ. kk. XIII. k. 90. 1.)

zIz0-.-11 hivatalomat nem sokkal az után letettem. _ AJ.-nak 1849. máj.
21-én kelt Sughó Józseflıez mint főszolgabiróhoz címzett le-
mondó irata. (AJ. kk. XIII. k. 95. l.l

Tisza Domokossal, nevelőjével, Kovács Jánossal. Geszti társasá-

5z 817

Domokossal s Kováccsal fentartom a levelezést .` . . . a pap nem ir_



g1.ık hannadik oszlo tagja „a pap", vagy „pap bácsi", ah
Tisza D. emlegeti: Szabó József. ogy

370. Arany _ Arany Jánosné Ercsey Juliannának [Pest, 1352_
ápr. 9.]

K: Elveszett. _ a levélre: kelet szerint említi Voinovich Ajé,
II . k. 130. 1.; tartalmilag ıs ıdéz belőle. _ AJ. minden bizonnyal megamlp
tette felesédgãnek A nagyidai cigányok kiadására kötött szerződést s annak
anyagi ere é_:_ıã'ét, his_zen e napon írta alá_ és vette fel a honoráriumoı;

A szerz és kézırataaz MTAK Kézırattárában van, jelzete: K. 513/
1333. sz. A szerződés 1852. ápr. 9-én kelt, szovege ıdegen kéz írása, csak az
aláírás való Aranytól. _ A olytatásban levő, 1863. júl. 27-i megállapodás
viszont AJ. kézírása. (Ld. 1863. évi levelek kötetében.)
Arany jános szerződése Miiller Gyula kiadóval:

[Pest, 1852. április 9,]

Szerződés
Alolirott 'Arany János eladom 'Müller Gyula pesti kiadó és könyv.

árus urnak ,,Nagyidai czigányok” czimü hős-költeméııyemet, tartozván
Müller Gyula kiadó kzöõnyvárııs ur a kéziratért, melly ez alkalommal örök
sajátjává válik, a szer és aláírásakor 3_oo az az három száz pengő forinto-
kat, s azon esetre ha a munka második kiadást érne 100 az az Egy száz pftot
tiszteletdij fejében fizetni a netalán harmadik, s több kiadásokért szerzőt
semmi dij nem illetvén.

Alolirott Müller G_yula kiadó és könyárus Arany János fenczimzett
munkáját ugyan csak a ölebbi feltételek mellett zsőajátommá teszem.

Ezen mindkét félt egyenlően kötelező szer és szokott módon alá-
irva a feleknek két egyenlő példányban kiadatott.
Kelt Pesten april 9. 1852.

Arany János
Müller Gyula

Hogy a fent kitett 300 azaz háromszáz forintot pp. átvettem, elis-
merem. Kelt mint fentebb

Arany János

37l. Arany _ Arany Jánosné Ercsey Juliarmának [Pest, 1852.
á .pr. 12 ]

K: Elveszett. _ Utalás a levélre: Voinovich AJé. II. k. 131. l. kelet-
tel és tartalmi jelzéssel idézi. _ Tisza Domokosék látogatása ezúttal el-
maradt.

372. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1852. ág. 13.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/926. sz.; csontsz ű 21,_8 X

13,5 cm, 4 fol., 1-8. l.: l. szöveg. Címzés nincs. _ Arany Lás ó agyateká-
ból (ld. AkÉrt. 1899. 661. 1. 926. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany kb. márc. 22-i elv. levelére.

28 Szász Károly elment P _ Ekkor ment házasodni.
29-30 Mentovich még sem regressirozta magát haj dolgában? _ Ttčfflf

kérdés, mert kopaszsága miatt, e tekintetben nem „kárpótolhatta
magát. _

31-32, 35 _/ánosinak . . . Károlyinál . . . Szönyi _ Jánosi Ferenc, Károli"
Sámuel, Szőnyi Pál.
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37-38 Nagy-Idai vajdádat elég läıšljaszsáıg volt úgy átalakitani a mint én
mondtam. - Erről az átal äásró közelebbit nem tudunk. b

3 Olvasom Heine Romanzeroj t, a többek közt azt mondja st . _
4o__4 Az idézett ballada: Marie Antoinette (ld. H. Heine's Sämtliche

Werke. III. Bd. Hamburg, 1885. 34. p.) _ Kálnoky László
forditásában: ,,Feje nincs, mosolyogni csupán | hátsójával igye-
'Iál-I_eine Válogatott Versei. Szerk.: Vas István. Bp.

. . 4 . .
47 Addig nem válaszoltam, mig Heilprintől levelet nem kaptam. _

AJ. Tompa közvetítésével ér eklődött, nem adná-e ki A nagyidai
cigányokat? Heilprin válasza nem maradt fenn.

61-62 gyärwzmízratio utján adom ki. _ Előiizetők előzetes össze-
j ve .

65 Et venio nunc ad fortissimos viros ! _ Eredetiben: ,,Venio nunc
ad fortissimum virum" = „Most térek rá a legderekabb férfiúra“

6 l;Tepos__életraj1 _äeã.___dIf>dÍ_eora. (Timoth. 4.)
66- 7 a o _ álmán .
98-99 (horrendum dictu!) _ borzasztó kimondani!
99 Náczi úr lapja -- Nagy Ignác lapja, a Hölgyfutár.

113-114 ( : nem a görög hoyoç.-) _ „logosz" gondolat, értelem.
147-148 0_lvastam regéim birálatát, . . . a _Magy_ar I-I:rlapban,_ _ a márc.

25-1 sz. Tárcãa rovatában_. Méílãatja Heılpnn lãlnyvkıadóı váéäal-
kozását, maj el1sm`erésse , r etesen ismerte az e es re et.

149 A jávort köszönöm, _ „Jávor-Örs" Lisznyai Kálgıán ášıeve,
AJ. feltehetően ez évben második kiadásban megjelent Palóc-
dalok c. kötetét küldte meg Tompának.

151 Vadnai Radó _ Rudolf.
161 A harmadikat pedig hasztalan várod! _ Petőfit.
166-167 Tudod-e ki az az Árnyék Pál .P A világtalan dalnokot ösmered

ugy e P _ Sárosi Gyula álneve és egyik versének címe.
181 abinvisis _ ab mvisis = látatlanul.

373. Arany _ Kovács Jánosnak [Nagykőrös, 1852. ápr. 28. előtt.]
K: Elveszett. _ Utalás a levélre: Kovács J. ápr. 28-án: „Mikor a

leveledet me látta Domokos. .” _ ,,Igazságod volt, mert mi csakugyan
nálad leszíinlã . . ." _ ,,Friesen Schuszternél voltam . . .” _ „nem igy tesz
Müller . . még talán az első iv sincs készen . “ _ ,,Serest még most sem
fizettem ki, ” _ Domokosrólz „ezt mondá: ,már látom, a lelki ismé-
rettől kell verset írnom . . .' "

374. Kovács János _ Aranynak Pest, 1852. ápr. 28.
K: MTAK. Kézirattára _ Ms 5451/173. sz.; szürkéskék l.papir,

23.6 ×_14,5 cm, 2 fol., 1-2. l.: l. szöveg, 3. 1.: iires, 4. 1.: cimzés. Viaszpecsét.
Postai pecsétek: bélyegen Pesth 28/4 [= ápr. 28.] _ Nagy Kőrps 29/4
E5? /ápr. 29.]. _ Voinovich Géza hagyatékából (ld. MTAK. Kézirattára

7 1952,.
M: Kiadatlan.
Válasz Arany ápr. 28 előtt irt elv. levelére.

2-3 quod differtur, non aubfertur _ Ami késik, nem múlik.
3 Szerdán reggelnél eléb el nem jövünk _ T. Domokos és Kovács

kőrösi látogatásáról Aranyné ír Ercsey Sándornének máj. 11-én.
12 talán az első iv sincs készen a Csóriászból, _ A nagyidai cigányok

megjelenési híreiről ld. Tompa febr. 2-i levele jegyzetét.
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13-15

19-zo

25--30

Domokos . . . csinos kis estvét írt; . . . egy fordítást is megkisáyzeg;
franczíából, - e verséről és a fordításról valószínűleg látoga1;á_
sukkor kérte mestere véleményét.

Tegnapelőtt adták Erdélyzˇnek egy Velenezet hölgy oztmű Drámá-
íıát, -- A darab igen gyorsan került színre, 1852. febr. 22-én Szig.
'geti Ede - Fáncsy Lajos megbízásából - arra kérte Erdély-11;

huzzon a darabból, mert így öt óra hosszáig tartana. „A ami
sura megengedte . . . a jövő hóban . . . adatnék." (Erdélyi Lev_11_
k. 4-45.) - A darabot -_ ılyen előzmények után - csekély
'kmëse'1, ápr. 26-án már be ıs mutatták.

az öreg uávarbtró . . . Burjánnal . . . Birizdó . . . a geszti a
tudósítása szerint. - Az Örökre eltávozott udvarbiró valószâıâ
leg az a Duschek nevű közös geszti ismerős, akinek betegségéı-51
jan. 24-i levelében már irt Kovács. Burján haláláról is itt számolt
be. - Birizdó József szalontai ügyvéd volt. - E halállııirelzı-61
Szabó József tájékoztatta Kovácsot.

375. Ercsey Sándor - Aranynak Nagyszalonta, 1852. á r. 29.
K: NSZAJEM. -- Ercsey Sándor hagyatékából. - MIPAK. Mikro-

filmtára A. 301/I.
M: Kiadatlan.
Arany febr. 28-án irt utoljára sógorának, aki márc. 13-án válaszolt

neki.
3"'-4

7
12
21
34-*'35

53_54
60-62

7o

73

a bátyámék által itthon, . . hagyott dominium ügyét, - Ercsey
tréfásan túlozva nevezi Aranyék rozzant házát és kıs ,,fáskertjét“
dominiumnak, azaz uradalomnak.

Peezzzy Jõzszf _ ıõı. ADATTÁR.
a fáskert, in praesenti, - jelenleg.
zzzzz0„zz„` bıfõ Balogh Mozeıy _- ıcı. ADATTÁR.
mennyire elleneztem én azt, hogy a ház Sántha G ulának aáassék

kt. - Ercsey márc. 13-i levelében is anaszolta, âıogy a ház tisz-
tántartását Sántha Gyula csak - igäte.

A kertre nézve mondtam már Gyulának . . . adja át Herréknek, --
Ercsey márc. 13-án Herrékre is panaszkodott.

azon Ioo frtot, _ . . miről bátyám azt írta _ . . hogy a kincstári tar-
tozását fízessem ki - AJ. febr. 28-i levelében megkérte sógorát,
hogy a nála levõ 40 pengő forintból, amely roo váltóforintnak
felelt meg _- fizesse vissza adósságát a városnak: Kelemen
Xavér Ferenc alapltványának összeg t, amelyet AJ. 6 váltófo-
rintos évi kamattal vett kölcsön 1847-ben.

Elég legyen most az oeconomiából ennyi -- azaz a gazdaságból,
gazdálkodásból. _

Lina - Ercsey .Sándorné Nagy Karolina, aki ekkor szüleıt
költöztette Szalontára.

376. Ercsey Sándor - Aranynak Nagyszalonta, 1852. máj. 8. _
K: NSZAJEM. - Ercsey Sándor hagyatékából. - MTAK. Mılcro-

filmtára A. 301/I.
Ma Kiadatlan.
E levél szerves folytatása Ercsey ápr. 29-i levelének, mely szintén

a ház-javításra szoruló álllzëpotával foglalkozott.
4-5 jámbornét és árot tmagamhoz hwattam - AJ nővérét: Jám-
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9-ıo azon házat Piroskakas is csak azért adta el _ azaz Debreczeni
ijános csizmadiamester, akit falujában e néven ismertek Errõl
d. Ercsey S. március 13-i levelének jz.-ét.

20_..zı azon 800. kéve nádnak az ára pedig M. Gyánban vagy Zsadány-
ban, _ Mezõgyán és Zsadány _ nagyközségek Szalontától nyu-
gatra az egykori szalontai-cséfai, illetve a cséfai járásban

39 Gyula már a 3ik arãariát is lefizette _ Sántha Gyula kifízette
Aranyék házának ese ékes bérleti díját.

377. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1852. májf rr.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ M AK. Mikro-

filnıtára A. 299/I.
M: Ercsey, 65_67. 1. kihagyásokkal. _ Szendrey Zsigmond: Kiadat-

lan részek Aranynak Ereseyhez irt leveleiből. It 1917. 465. 1.
Együttes válasz Ercsey Sándor ápr. 28-i és május 8-i levelére.

9_II A geszti pap azt irta Kovácsnak, hogy ö azon kőmüvessel . . . úgy
alkudott meg stb. _ AJ. e kedvezõ alkuról ápr. elejliıfisti tartózko-
dásakor értesülhetett. Ercsey máj. 25-i level ben e Szabó József
„füllentésének” minősítette. Ennek bizonyságára levelében rész-
letesen felsorolta az építési anyagok árát.

18 inkább rászánnék 400-500 forintot _ AJ. e tervét A nagyidai
cigányok 400 ft-os szerzõi díjából ápr. 9-én felvett 300 ft. tette
volna lehetővé. A nádtetõ helyett hajtott cserepezéstől sógora
málı-j. 25-i táãékoztató levele szerint _ a magas árak miatt _ le
ke ett mon ania.

39-40 hogy Birizdó meghalt _ tőletek . . . nem tudtam volna meg. _
Az egykori szalontai halálának hírét Kovács János írta

á . 8-án AJ.-n .meg pr 2
41-42 Tompa csütörtökön alkalmasint nálam lesz feleségestől; _ A Pesti

Napló híradása szerint Tompa máj. 13-án érkezett Nagykőrösre.
_ (Máj. 25-i sz.) Rövid ideig tartózkodhatott Kőrösön, mert máj.
22-1-É levelében már a nála történt házkutatásról számolt be AJ.-
n .

44 Az Értesítő czimű la Buda esti Viszha á változott, _ ld.
ADATTÁR. P P ngg

50 A Nag idai czigányokat eladtam _ á r. 9-én kötötte meg*Müller
Gyulávalv a szerződést; szövegét ld. Ag.-nak e napon feleségéhez
intézett elv. levele jz.-ben.

55_56 jókai azt erősíti . . hogy az a bizonyos valaki él, _ azaz Petõfi.
64 Laczi épen olly retkes, _ fia: sötét bőrű.
71 Károlyi házat vett, _ Károlyi Sámuel, a Szalontáról Nagykő-

rösre származott orvos.
77 valamellyik gyermek masínát próbálgatott _ népiesen: gyufát.

378. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1852. máj. zo.
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/927. sz.; csontszinű 1. apír,

19.3 × 12,3 cm, 1 fol. 1. 1.: l. szöveg, 2. 1.: üres. Clmzés nincs. _ Arany fászló
hagyatékából (ld. AkErt. 1899. 660. 1. 927. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 269. l.
4--5 Fónyad kottáját a Gólyához. _ Tom a versét a nagyszalontai

Fónyad József zenésítette meg s ezt Ai közvetítette barátjának

879. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1852. máj. 25.
_ Kı NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. -301/I.
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Mı Kiadatlan.
Válasz Arany máj. rr-i levelére.

5
29
42-43
53
57
65_67

Illyen forma fráter. . . a geszti peaűa. _ Szabó József.
Í Azt iderekesztve küldöm _ A m ékelt számadás nem maradt
enn.

azért közlöm illy circumstantialiter, _ ily körülményesen
egy köböl kétszeres _ búza és rozs, esetleg búza és árpa kétszeı-es.

keverékéből álló gabona.
a fáskert, . . in floribus áll; _ virágzásban.
A „nagyidai czigányok" mint az újságból tudom, megjelentek _ _

szeretném ha killdene egyet. _ AJ. új műve tiszteletpéldányát
máj. rr-i levelében ígérte sógorának.

380. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1852. máj. 31.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 301/A.
Mı Ercsey, 67-68. l. Kihagyásokkal.
Válasz Ercsey máj. 25-i levelére.

2-5 szö sem lehet róla hogy a házon olly gyökeres javitástitegyilnk, .

27_29

29-30

35-33

33-41

43-44

51-52
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palliatzv eszkõzokhoz kénytelenittetnnk . . csak mersekelt, pil-
anatnyilag segítő javításokat tart lehetségesnek.

A császár, mint beszélik II-én fog itten keresztül menni Kecske-
métre és tovább. _ A Pesti Napló _ a Magyar Hirlapból véve az
anyagot _ általában elég szűkszavúan tájékoztatja olvasóit a
császár magyarországi körútjáról. Jún. 5-én érkezett Budára. A
,,te1egráfi tudósitáso " szerint alföldi útja során Ceglédről ment
Nagykőrösre, majd onnan Kecskemétre, ahová jún. 1 I-én délután
érkezett. Mint a li? írja, Kőrösön és Kecskeméten a poäármes-
terek magyar bes ddel fogadták. Kecskemétről Kískunf egyhá-
zára, onnan Csongrádra ment, majd a Tiszán hajóval Szentesre
stb. (Ld. a PNapl jún. 12-i, 14-i, 15-i számait.) _ AJ. jún. 19-én
mindössze annyit ir errõl Tisza D.-nak, hogy az eseményen „ke-
resztül estek."

Iskolánkra _ mint még egy protestáns tanintézetre sem _ maig
sincs kimondva a nyilvánosság, _ Bár a na kőrösi ref. gimná-
zium a hazai protestáns iskolák közül elsőnãıykaäıca meg a nyil-
vánossági jogot, ez az okmán 1853. aug. 8-án elt; így tehát
csak az ı853_54. tanévtől volt érvényben. (Ld. Benkó, 61. 1.)

Szilágyi Pistától, mióta itt vagyok, egy betűt sem láttam, . . A
kecskemétiek azt remélik . oda me y, _ Szilágyi 1853. jan. I-én
írt először Kőrösre AJ.-nak. _ A šlr ellenére nem ment Kecske-
métre, hanem végleg Máramarosszigeten maradt. _

Examenitnk s igy szünidőnk kezdetét is még nem tnd]nk,.
mellyet azonban nálatok tölthetünk-e, stb. _ A vizsgák jl'ıl11lSb311
veıtek. A ezünidõ veıõızen aug. 1-ee ıeezdõdõuz e aug. 5-en AJ--éli,
elindultak Szalontára, Ercsey Sándorékhoz. A költő „pár hétre'
Gesãtre is átment tanitványához, Tisza Domokoshoz. (Benko.
49- J

A nagyidai czigányokból . . . fogok küldeni, . . . stb. - EICSEF'
Seeder máj. 25-i ıeveıebezı ker: fiezızeıetpeıdaıyt. Az AJ. emil-
tette „utólagos censura" szerint, a megjelent muveket csak H-kkof
lehetett terjeszteni, ha a megjelenés után bizonyos ideıg 9. 11111
ellen nem merült fel kifogás. _

Hölgyfutár: e lapban olly erősen grassál egy pár félreismert láng-



ész, AJ. itt elsősorban Tóth Kálmánra céloz s némileg Tóth
Endrére is. Erre vall márc. 22-i levele, melyben Tisza Domokos:
Kinvirágok c. versét bírálta. Tanítványa e versében _ AJ. sze-
rint _ ,,talpraesetten" pellengérezte ki a ,,Tóthokat“.

53._.54 a jobb irók hallgatva a Budapesti viszhanghoz állanak, _ Errõl
máj. 11-én is irt sógorának.

57-_-58 Tóth Kálmán, kit ostoba verseiért megczibáltak, el meri mondani,
hogy az ő ellenségei az irodalom ellenségei (!) _ Az Értesitó' c.
fo yóirat márc. 16-i, 18-i és 2o-i számaiban ismertette a Losonczi
Phónix c. emlékkönyvet s abban birálta meg elsősorban Tóth
Kálmán költészetét. _ Mintegy feleletűl jelentette meg Tóth
Kálmán a Hgyf. márc. 22-i számában Az én dicsóségem c. versét.
Erről ld. még AJ. márc. 22-i levelét Tisza D.-nak és a levél jz.-ét.

62 Nagyék _ Nagy János gazdálkodó felesége, testvére volt Arany-
nénak és Ercsey Sándornak. _ A búza árának megfizetésére Er-
csey már az év elején felszólította őket (ld. Ercsey Sándor febr.
2-i levelét).

71-72 jani _ . még mostanig nem válaszolt . nem nehezteliink _ AJ.
_ másik sógorának - Ercsey Jánosnak 1852. jan. 1-én irt.
Ercsey János nehezteléséről Ercsey Sándor márc. 13-i levelében
esik szó.

83_84 Laczi épen olly csóré, _ cigányosan barna bőrű.
85 Lina _ Ercsey Sándor felesége.

381. Tisza Domokos __ Aranynak Geszt, 1852. máj. 31.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/760. sz.; világoskék l.papir,

22,4><I4,2 cm. 2 fol., I_2. l.;'l. szöveg, 3. 1.: vers, 4. 1.: _ Cımzés
mncs. _ Arang' László hagyatékából (l . AkÉrt. 1899. 611. 1. 760. sz. a.).

Mı Kia atlan.
Tisza Domokos első levele május eleji kőrösi látogatásuk után.

3-4 verset . . most küldök megint, _ áll a ház c. költeményében
AJ.-ek elhagyott szalontaı hajlékát oroldtette meg: osszehason-
lítva a regı edveset a ıäınostanı sıvárral. A hűséges kutyát, Bod-
rit _ akit Aran is meg ekelt Háziurasá c. versében _ Domo-
kos színtén emliiıi. A háznak Ercsey leveikiben reálisan részlete-
zett pusztulását az ifjú poéta költői ké kben rögzítette. A vers
AJ.-t is meghatotta: ld. jún. 19-i leveléä _ TDHV. közé is fel-
vette (22. 1.)

7 Tegnap voltam Szalontán. _ Ekkor látogathatta meg Aranyék
Égškoginhãjllíkéát: Éšlãcoskaäié ããtã, hossirztan kérrêébıäã | Felé-
e m o so m m _ a e vers .

I0 Hát a pája mit csinál, mióta nem voltam [a] kőpintze utczán?
_ úgy látszik kőrösi tartózkodásukkor kugliztak is Arannyal és
Kovácsëlánossal.

A lev lhez mellékelt: Ott áll a ház c. vers bírálatát ld. AJ. jún.
(19-i jevelében, e kötet 62. l. _ A vers megjelent a TDHV. között
22. .).

381/A. Arany _ Kertbeny Károlynak [Nagykőrös, 1852. jún. I. kb.]
K: Elveszett. _ AJ. e levelére csupán Kertbeny 1852. júl. 1-én írt

*válaszának „wie Sie sagen,” azaz: ,mint Ön mondja' szavaiból következtet-
hfltunk. Az idézett szavak csak Aranytól írásban nyert értesiilésre céloz-
119-tnak, mivel a költő pesti útjai idején Kertbeny mé Bécsben volt. Arany
0 levelet nyilván Kertbeny anyjának bécsi címére külãötte, 1851 nov. ro-én
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irt levelében ezt a címet adta meg költõnknek Kertbeny (Ld. AJ. kk. 15. k,
407. l. 35 sor.). AJ. levelének keltezésére Kertbeny válaszának időpontja
szolgálhat alapul. Költőnk ezt megelőzően 1851. febr. 25 én írt utoljára
Kertbenynek. Õ ezt követően az év márc. 11. és aug. 15. nap'án keltezi
Aranyhoz intézett újabb leveleit (az utóbbi levélhez szerpt. 5. kelıettel rövid
utóiratot fúzvë), s különböző mellékletekkel Szilãgyi erenc címére küldj
el, az ő közve tésére bízza. E mellékletek is figy emre méltók. Márc. 11-i
levelének mellékletéül Tompa Szuhay Mátyásának kinyomtatott német for-
dítását (AJ. kk. 15. k. 347. 1. 174_175. sor), a Revue des deııx Mondes lap-
jain megjelent, Petőfi jános vitézének német fordításával foglalkozó lg-i-
tika másolatát (uo. 200-201. sor), valamint Wilhelm Hemsen levelének 3,
Toldival fäglalkozó töredékét (uo. 203. sor) küldi Aranynak; a . 15-én
irott level ez az Erzählende Dichtungen c. Arany-kötettel foglal-.iãozó tíz
németországi kritikát csatolta másolatban (erről ld. uo. 383-384. l. 26_
72. sor). Arany levelezésében nincs olyan további utalás, amely ezekre a
mellékletekre vonatkoznék. Szilágyi Sándor tudott róla, hogy Arany 1851,
májusától kezdve nevelőként Geszten, az év novemberétől pedig Nagykõ-
rösön mint tanár tartózkodott. Feltételezhető, hogy tekintettel Kertbeny
politikai tevékenšfségére, várt a küldemények meg üldésével, attól tartva,

ogy a vele val kapcsolat Aranyra nézve új körnãezetében nem volna
előnyös. Kertbeny leveleinek és mellékleteinek kése elmes kézbesitését ez
magyarázza. Így Arany most nem csekély késéssel mond köszönetet Kert-
beny leveleiért és mellékelt küldeményeiért. (Ld. ezeket AJ. kk. 15. k.
343_349. és 711-718. 1., illetőleg 383-386. és 739_768. 1.)

382. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1852. jún. 3.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513 928.; csontszinű Läapir, 20,3 × 17

cm, 1. 1.: l. szöveg, 2-3. l. üres, 4. és. Viaszpecsét `vágva. Postai
pecsétek: bélyegen Putnok 4/6 [= 6.], Miskolcz 5/6 [= jún. 5.], Pesth
õjô [= jún. 6.], Nagy Kőrös 7/6 [= ]. _ Arany László hagyatékából
(d. AkÉrt. 1899. 660. l. 928. sz. a.).

M: AJLevIB. I.k. 269_zão. 1. Kevés kihagyással.
Tompa második levele a ázkutatás óta.

8 A Vajdát kaptam, köszönöm. _ AJ.: A nagyidai cigányok tisz-
tel t dán át

`fg`='Š:r~A
e pél y .

12_13 ne rémülj meg a miatt az elvitt egy levél miatt, _ a Tompánál
tartott házkutatáskor többek közt elkobozták AJ. 1850. okt. 12-i
levelét, melyben Fónyad József zenéjét küldte Tompa: A gólyához
c. verséhez.

383. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1852. jún. 13.
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/761. sz.; l.papir,

22,4× 14,2 cm, 2 fol., 1-2. 1.: l. szöveg, 3_4. 1.: versek. _ nincs.-
Arany bí-atékából (ld. AkÉı't. 1899. 611. 1. 761. sz. a.).

I .Kıada
3_4 a császár jövetelén, az e ész megye . . . elveszté eszét, én, ráérek

lantom pengetni, _ Tisza Domokos a császárral kapmolatos érzé-
seit már versben is megörökítette: ,,Zsarnok volt, vérpatak fa-
kadt nyomába, | Messzi járt előtte ezrek könnyhullása . . ." (Ld-
Elmélkedés utolsó krajcárom kiadásán c. költeményét febr. 29-i
levelében. (Erre irta AJ.: „az eszme jó, eg helyen nagyon'-19
merész," (márc. 22.) _ A császár _ alfö körútja során --
jún. 16-án haladt át Aradon; ahol _ jellemzően _ csak két órá-
val hamarabb tudták meg érkezését. _ Szalontát 18-án ejtette'
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útjába, Nagyvárad felé menet, 19-én érkezett Debrecenbe. (Ld.
a PNaš>äó jun. 18-i és jún. 22-i számait.) _ AJ. jún. 19-i levelében
érdekl ött tanítványától a szalontai „ceremoniá”-ról.) Tisza D.
jún. 29-i levelében számolt be róla. 0

6_7 N. Ida hirteleni megjelenésin igen megörűltem . . . amivel a Pesti
Napló kecsegtet, _ A jún. 2-i számban a PN?ló Miltára Nemzeti
Irodaılpóıi c. rorëaëääıgwkozik A nagyidai cig nyokkal; ld. PESTI
NAP , ADA .

E levélben küldött versek: Én és a Pegaz, Egy vár romnál,
Kardcsörrenés; a versek szövegét ld. e kötet 60_62. l. A1] . birá-
latát jún. 19-i levelében e kötet 62_63. 1. E versek köz " kettőt
AJ. megjelentetett TDHV. c. kötetben: A pegazushoz c. (23. 1.),
Egy várromnál c. (24. l.) _ AJ. változtatásaıt ld. jún. 19-1 leve e
jz.-ben, e kötet 62-63. l.

384. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1852. 19.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/834. sz.; csontszín l.K::pí.r, 22,8 ×

14 cm, 2 fol., 1_3. l.: 1. szöveg, 4. l.: Cimzés nincs. _ any László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 615. l. 834. sz. a.).

M: Kiadatlan. Válasz Tisza Domokos máj. 31-i és jún. 13-i leveleire.
3 Május ugyan terméketlenebb volt, mint június _ Tisza D. máj.

31-i levelében csak egy-, mig a jún. 13-iban három verset küldött.
5-6 Gyönyörűséggel olvastam verseit: _ az elsőt, mert engem is érdekel,

_ a május 31-i levélben küldött Ott áll a ház címűt: Arany Jáno-
sék szalontai házának megverselése jólesik a költőnek, s egykori
kedves emlékeket elevenít föl benne.

9_23 Az Ott áll a ház c. költeményt ld. Tisza Domokos máj. 31-i leve-
lében, e kötet 58. l. E verset AJ. fölvette TDHV.-i közé; ld. 22. 1.

AJ. módosításai :
1. vrsz. 2. sor: ,,A miolta szívet" _ helyett:

,,A mióta szivet,"
3. sor: ,,R0skadt tető” _ helyett: ,,fedél”,
4. sor: végére vesszőt tett.

2. vrsz. 1. sor: végére vesszőt tett.
3. sor: ,,Dudva közt még látni egy virágot" _ helyett:

„A dudva közt itt-ott eg kis ví.rág,”
4. sor: ,,Melyt a szerelmes le á áthágott"

[Tisza D. e sorban AFI: házának bérlőjére cé-
loz.] _ helyette:

„A födelen egy özvegy eszterág”.
3. vrsz. 1. sor: ,,Bemegyek mán" _ helyett: ,,már” és a sor vé-

gére vessző.
égére vessző.

,,B0dré” helyett: „Bodri”
Csak aszine . . ." _helyett: „Csupán színe . . ."

4. vrsz. végére felkiáltójelet tett.
testszín látom” _ helyett: ,,testszín, lá-

tom.”
kályhát kitetté.k”, _ helyett: ,,kivitték”,

: „Vele a ház. . . ” _ helyett: ,,S vele. . . "
végére: felkiáltójel helyett: pont.

5. vrsz. ` ,Roskadt tető,” _ helyett: ,,fedél,”
,,_Fe1étek mán" _ helyett: „már”

végére felkiáltójel helyett: pont.

!°Í""i“.”!° 88?"iŠŠ
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24_34 Én és a Pegaz[us] c. verset ld. Tisza D. 13-i levelében, Q
kötet 60. l. _ Szintén bekerült TDHV. köze A Pegazushoz cimen
(23. 1.) _

A]_ változtatása: :
1. sor végére vesszőt tett.
2. sor: „Amelyet .” _ helyett: „A melyet. ” és a soı-

végére vessző.
3. sor utolsó szava: ,,ülök,” _ helyett: „űlök,”
4. sor: „ifjú” után vessző; ,,repülök.” _ helyett: „repü_

lök."
7. sor: .tanult 6” _ helyett: ,,tanúlt 6,"
9. sor: .útján csigával versenget” _ helyett:

a csigával verseng,"
10. sor: .v hárfás Ő Sonett-et penget.” _ helyett:

.vén hárfás avult sonettje
11. sor: .csikós vagyok. Tarka. . _ pont helyett

vessző, „tarka” _ így kisbetűvel
12. sor: .ménessei szerte szet. . ." _ helyett:

,,. . .ménesei szerteszét. .”
13. sor végén: ,,könyedén“, _ helyett: ,,könnyedén,"
14. sor: ,, nyargalódzom. . .” helyett: ,,nyargalóz0m"
15. sor végére vessző helyett: kettőspont.
16. sor: „Jellemző szabadság nagybecsű értéke” _ he-

lyett:
Hevesség, szabadsá egyedül értéke "

35_46 Egy várromnálc. költemény az előãibivel egy levélben érkezett;

47_62

66_68

26

ld. e kötet õı. 1. M.. TDHV, (24. 1.)
A_] . változtatásai .'

A vers címében Tisza D.: „vár r0mnál" _ helyett: ,,várr0mı|á1“
1.vrsz. 1. sor végén: ,,magassan," _ helyett: ,,magasan",

3. sorban: „aki” _ helyett: „a ki”
4. sorban: „Mohos falit. ." _ helyett: ,,falát.

2. vrsz. 1. sor végére vesszőt tett.
3. sor: .máe-lg-meg látogatják" _ helyett: ,,megláto-

t' "a
3. vrsz. 1. sor: „L/Tárjtermi. . .” _ helyett: ,,Hajléki.

2. sor vé ére vesszőt tett.
4. vrsz. 2. sor: „ärkán síp. . ” _ helyett: ,,Orkánsip.

3. sor végére vesszőt tett.
5. vrsz. 5. vrsz.

Tisza D.-nál : A] . szerint .`
Halál most a lakója. Halál most a lakója,

Csupıán mohája nő. Csupán mohája él;
Básty ' szúzess git Daczos bástyái ellen

Bevette az idõ. Az idő harczra kél. I
Kardcsörrenés c. költeményét, Tisza D. szintén jún. 13-i levele-

ben küldte; ld. e kötet. 61. 1. __
Tehát nagy iinnepélyeknek lesznek tanui P _ már mi keresztul

estiink mindeneken. Szeretném ha megirná a szalontai ceremóniát, --
Tisza D. jún. 13-i levelében jelezte a császár jövetelét. _ Nagykő-
rösön június 11-én megy át Kecskemétre tartva _ jelezte §.l-
sógorának máj. 31-én. _ Tisza D. a jún. 18-i eseményekről, jun-
29-én számolt be.



69 Tisztelem Kovács, dto. Pcıılp bácsit: _ Kovács Jánost, Domokos
nevelőjét és Szabó József le észt.

385. Arany _ Szilágyi Sándornak Nagykőrös, 1852. 22.
K1 MTAK. _ Kézirattára _ K. 513/723. sz.; világoszöld l.papí.r.

25 × 19,5 cm, 1 fol., 1. 1.: l. szöveg, 2. l.: cimzés. -Tört viaszpecsét. Postai
pecsétek: Nagykőrös 22/6 [= jún. 22.] _ Pesth 23/6. [= jún. 23.]. _ Arany
László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 610. l. 723. sz. a.).

M: Kiadatlan.
3_4 Kiadótok még Kozma lévén, _ a Budapesti Viszhang c. folyó-

iraté, amelyet AJ. oly nagy bizalommal fogadott. (Ld. Ercseynek
máj.11-én és 31-én irt leveleit.) Szilágyi Sándor is munkatársai
közé tartozott. A folyóirat kiadója kezdetben Kozma Vazul volt,
utóbb Lukács László.

5 küldöm e hóra a második verset, _AJ. ezúttal Vágtat a ló (Emlé-
kezés a ,,Nagyidai czigányokra”) c. versét küldte, mely a folyóirat
júl. 3-i számában jelent meg (163. 1.) _ (Az AJ. kk. I. kötetében
(458. 1.) a vers jegyzete tévesen jelöli a megjelenés helyéül a
BpViszh. jún. 20-i számát.

386. Tompa Mihály Aranynak Hanva, 1852. jún. 23.
K: MTAK. Kézirattára _- K. 513/929. sz.; csontszinű l.papir, 22,3 X

13,7 cm, 2 fol., 1-3. l.: 1. szöveg, 4. l.: cimzés. Viaszpecsét kıvágva. Postai
pecsétek: bélyegen Putnok 25/6 [= jún. 25.], Misko ez 26/6 [= jún. 26.],
Pesth 27/6 [= jún. 27.], Nagy Körös 28/6 [= jún. 28.]. _ Arany Lászlóhegyeıeıeabõı (1cı.A1<Ért. 1899. õõe. 1. 929. ez. e.).

Ma AJLevIB. I. k. 270-271. l. Kihagyásokkal.
7-9 Irhattad volna te a Vajdát akárhogy,. . . akkor más lett volna a

hibája, _ Jún. 8-án a MI-Iirl. és a BpViszh. írt a Nagyidai cigányok-
ról. Az utóbbi cikket Szilágyi Sándor írta. Mindkét ismertetés a
mű ,,póriasságát” nehezményezte, bár Szilágyi bírálatából az elis-
merés sem hiányzott.

21-22 láttam Prágában egy képet stb. _ A leírás egy Bosch-kép figurá-
ját sejteti.

28 vagy nem dobná el ,,Rhampsenit"-et .P Heine: Romanzero c.
verskötete első _ egyiptomi tárgyú _ versének címe.

39 várunk benneteket. _ AJ.-ék e nyáron Szalontára mentek.

387. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1852. jún. 29.
K:MTAK. _ Kézirattára _ K. 513/762. sz.; világoskék l. papír,

22,4 × 14,2 cm, 2 fol., 1-2. 1.: 1. szöveg, 3_4. 1. versek. _ Cimzés nincs. _
AranyLászló hagyatékából (ld.AkÉrt. 1899. 612. l. 762. sz. a.).

MıKiadatlan.
Válasz Arany jún. 19-i levelére.

4 A mi a Szalontai ceremoniákat illeti, _ a császár szalontai fogad-
tatásáról AJ. jún. 15-i levelében kért beszámolót.

9 Balogh Péter szónokolt, _ a szalontai ref. esperes.
11-12 kérdezősködött a tűzről stb. s ezalatt be lévén fogva a négy ló,

elment, a mint jött. _ Az 1847. áêr. 17-i nagy szalontai tűzveszrõl.
(ld. AJ. kk. XV. k. 84-87. 1. a levelek jegyzetét u.ott 556-
567. 1.). _ A császár elhagyva Szalontát, Madarász, Gyapjú, Kis-
és Nagy Ürögd helységeket érintve, ment tovább Nagyváradra, _
19-én Debrecenbe érkezett (ld. a PNap1ó jún. 22-i számát).
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Quarles, Francis: Az idő rövidsége c. versének a levélhez mellé.
kelt fordítását ld. e kötet 67. 1. _ Költészetem c. versét ld. e kötet
67-68. 1. A fordítást, valamint Tisza D. versét AJ. júl. 13-i leve-
lében birálta meg; ld. e kötet 74-75. 1.

388. Kertbeny Károly _ Aranynak Pest, 1852. júl. 1.
KıMTAK. Kézirattára _ K. 513/2 77. sz. ; csontszinű l.papir, 0-×

24,2 cm, 2 fol., 1. l.: l. szöveg, 2-4. l.: üres. Cinızés nincs. -Arany Lãgzlóı1egyeıekebõıc(ıd.A1zÉı-E. 1899. 599. 1. 277. ez. e.).
M: Kia atlan.

[A levél magyar forditása]
Igen tisztelt Uram I

Pest, 1852. július 1. päıtek.
Emlékezní fog rá, hogy ,,Murány ostroma” c. romantikus eposzának

fordítását
„A szép Rozamunda (Die schöne Rosamunde) költôjének,

Theodor Fontanénak”
ajánlottam; hasonlóképpen talán nem felejtette el azt sem, hogy másfél évvel
ezelőtt megírtam Lipcs ből Önnek, ezt a németépıoétát annyira elbűvölte az
Ön tehets ge, hogy elküldte nekem költemény ek egy példányát azzal a
kéréssel, juttassam el azt az ő nevében Önhöz, mint tiszte etének és lelkese-
désének szerény jelét.

Lipcséből az ismert kockázatos összeköttetés mellett e kívánság telje-
sítésére nem adódott jól alkalom, hisz abban sem lehettem biztos, vajon
Szilágyi valóban megkapja-e küldeményeimet, nem is szólva arról, vajon hír-
hedt szórakozottsága mellett továbbexpediálja-e őket. Önnek írt leveleim,
melyek mint Ön mondja, csak egy évvel később jutottak az Ön kezéhez,
bizonyítják, hogy óvatosságom jogos volt.

Amikor pedig ismét megér eztem Ausztriába, ennek minden olyas-
mitől függetlenül kellett történnie, ami esetleg vizsgálat alá került. Így hát
csak néhány nappal ezelőtt kaptam meg Lipcséből az utánam küldöttãgy-

ászt amelynek iratai közt a melléke t könyvecskét találtam. Siet ezt
ãhnéreı eljuttatni.

Kérnem kell ešyúttal, szíveskedjék nekem alkalmilag visszaküldeni
azt az idegen írással levéltöredéket, amelyet egy Önnel kapcsolatos ma-
gánvélemény dokumentumaként csatoltam leveleım egyikéhez. Tisztelettel

Kertbeny
A levél keltezése _ ,,7152” _ eltér Kertbeny eddigi gyakorlatától,

s így félreérthetô: a ,,7" számje itt a hónap, az ,,1” pedig a nap sorszámát
'elzı. Kertbeny a levelet csak ıššz. júl. 1-én irhatta: 1852. júl. 31-én Arany-
hoz írt levele szerint is nyolc évi távollét után „csak néhány nap óta” tartóz-
kodik Pesten, ezt a levelét pedig már Pestről írta.

2 Sie werden sic entsinnen, _ Kertbeny 1850. jan. 1-én kelt leve-
lében tudatta szándékát, hogy Murány ostromának német fordítá-
sát Theodor Fontanénak, az ifjú költőnek szeretné ajánlani, aki-
nek Szé Rozamunda c. verses elbeszélését a német közönség elis-
merémei fogadta. (AJ. kk. 15. k. 318. l. 7. sor.) Itt említjük, hogy
a német nyelvű levelek helyesírásában szorosan azok kéziratát kö-
vetjük. E kéziratok egyrészt a múlt századi német helyesírás egyes.
a eltérő sajátúıgıssáágkait tükrözik, másrészt Kertbeny alkalmi

a anságait tan t .
4 P0ÍDichter der schönen jRosamunde,. . .” _ Kertbeny ajállláâã-11311

pontos szövege az Erzählende Dichtungen második kötetében. 9-
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3-`9

1-4-16

1.7:

17--18

19-21

25-26

Murány ostroma német fordításának élén: „Dem deutschen Dichter
Theodor Fontane, dem Sänger des lieblichen Liedes »von der
schönen Rosamundec sei diese Erzählung, als Zeichen freuedciãer
Anerkennung gewidmet durch den Uebersetzer” ; azaz ,Th or
Fontanenak, a német költőnek, a Szép Rozamundáról szóló ked-
ves ének dalnokának ajánlja ezt az elbeszélést örvendő elismerése
jeléül a f0rdító'. (Ld. AJ. kk. 15. k. 696. l.)

mir ein Exemplar seiner eigenen Dichtung mit der Bitte über-
schickte, _ Kertbeny 1851. jan. 1-i levelében még a saját, nem
pedig a német költő ajándékaként említi Fontane kötetét, amelyet
Aranynak küldeni készül. (U0. 318. l. 149-150. sor.)

ob Szfššgyi meine Sendungen. . . weiter expedire. -Szilágyi szá-
molt az a körülménnyel, hogy Arany Tiszáéknál, Geszten vál-
lal állást, s nem akarta odaküldeni Kertbeny bizalmasnak ítélt
leveleit; késedelmét ez magyarázza.

wie Sie sagãn, _ Arany tehát levélben köszönte meg Kertbeny-
nek küldem yeit, s közölte egyúttal a köszönőlevél megkésésé-
nek okát.

erst ein jahr später in Ihre Hände kamen, _ Kertbeny szóban
fpígó levelei 1851. márc. 11-én, illetőleg 1851. aug. 15-én iródtak.
( . AJ. kk. XV. k. 285., illetőleg 311. sz. számú levelét a 434-
349., ılletőleg 383-385. l.) Arany Naäkőrmre koltozve 1851.
november elején járt Pesten, s már e or találkozott Szilágyi
Sándorral, sőt Szilágyi „egy este erővel elvitte magához"
Voin. AJé. II. k. 109. 1.) Úgy látszik azonban, hogy Kertbeny ül-
deményeinek átadására ekkor még nem gondolt. A költő ezeket _
mint azt közléséből Kertbeny is jól tud a _ csak Kőrösön vette
át Szilágyi Sándortól (ld. 1852. au . 3. irt levelét), éspedig 1852.
máj. 10. tájt. Ekkor járt ugyanis ãzílágyi Sándor Nagykőrösön.
Kitetszik ez Aj. 1852. máj. 11-én Ercseyhez írt leveléből, amely-
ben arról értes ti, hogy Tompa hozzá készül _ „ha Szilášyi nem
hazud”. E szavak pedi a bohém hajlamú, tréfás kedvű zilágyi
Sándor személ es nagykőrösi jelenlétét feltételezik, így értelmezi
AJ. szövegét éietraıjzának írója is. (Ld. Voin. AJé. 2. k. 140. l.)
Kertbeny leveleive együtt ekkor jutott tehát kezéhez a Toldi,
valamint a Murány ostroma Kertbeny-féle fordításának kötete,
valamint azoknak a német kritikáknak sora is, amelyeket e két
művéről különböző folyóiratok közölték, s amelyeket Kertbeny
Arany részére fáradságos munkával lemásolt.

baar aller Sachen. ., die möglicherweise einer Untersuchung
unterlagen _ Kertbeny óvatossága nem alaptalan. 1851. okt. végén
tért vissza Lšpcséből Ausztriába, s előbb a cseh_osztrák határon,
Bodenbachn , majd Prágában, végül Bécsben holmijának átku-
tatása, kihallgatások, haditörvényszéki eljárás, internálás lett
osztályrésze, minthogy a magyar szabadságharc ügyei mellett kül-
földön széles körű agitációs munkát vé zett. (Ld. AJ. kk. 15. k.
776. l. az 1851. nov. 10. kelt leveléneã jegyzeteit.) Bécsből kel-
tezett levele szerint „mind fogoly és mind beteg ide jöttem; fél-
szabad vagyok már, de még nem egé.szséges” (Ld. 15. k. 407. l.
32-33. sor.)

jenes Brieffraãnent _ A szóban forgó levéltöredéket Kertbeny
1851. márc. 11 írt levele mellékleteként küldötte meg Arany-
nak: ,,ebenso lege ich Ihnen den Anfan eines Briefes von dem
genug bekannten deutschen Kritiker Wilhelm Hemsen von Göt-
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tingen bei,. .woraus Sie ersehen werden, das man in Deutschland
Ihren Toldi wohl zu würdigen verstehen wird; ” azaz: ,mellékelem
Önnek Wilhelm Hemsen, az elég jelentékeny göttingeni kritikus
levelének elejét,. és ebből Ön ıs láthatja, hogy Németországban
valóban tudják majd méltatni az Ön Toldiját'. (Ld. 15. k. 347...
348. l. 201-207. sor és 714. 1.) A MTAK. Kézirattárában őrzött
K. 513/280. sz. levél mellékletei közt a reklamált Hemsen-féle
töredék nem található, ezért vetődött fel a feltételezés, hogy Kert..
beny itt az Ost-deutsche Post u ancsak Hemsen tollából származó
és szintén a levélhez mellékeltäitikájára célzott, bár az terınésze-
tesen nem misszilis jellegű. A jelen levél tanúsága szerint e felté-
telezés téves, Kertbeny Hemsen eredeti levélkéziratának e tö;-e-
dékét is eljuttatta Aranyhoz, amely Toldi-fordítását mätatta,
Kertbeny mostani sürgetésére AJ. e levéltöredéket nyilván visz-
szaküldötte, minden valószínűség szerint 1852. aug. 1-1 levele mel..
lékleteként. Hiányát a Kézirattárban ez magyarázza. Hemsennel,
a württembergi kir. könyvtár későbbi igazgatójával Kertbeny
1848-ban Weimarban találkozott, ettől kezdve gyakran váltottak
levelet. (Ld. J. Fekete: Datenblätter zu K. M. Kertbeny's Memoiren.
Berlin 1875. 23, 27, 35. I.)

389. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1852. júl. 6.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/930. sz. csontszinű levél apír,

21 × 16,9 cm, 1. fol., 1. 1.: l. szöveg, 2.1.: cimzés. Viaszpecsét Elvag-
va. Postai pecsétek: bélyegen Putnok 7/7 [ = júl. 7.], Tornallya
8/7 [= júl. 8], Pesth 10/7 [= júl. 10.], N Körös 11/7 [= júl.
11.]. )- Arany László hagyatékából (ld. 1899. 660. l. 930.
sz. a. .

M: AJLevIB. I. k. 271. 1. Teljes szöveg.
idéztetem a kassai cs. k. haditörvényszék elébe ,° _ az ezt megelőző

házkutatásról Tompa máj. 20-án írt AJ.-nak, majd jún. 3-án.

390. Lévay József _ Aranynak Pest, 1852. júl. 10.
K: MTAK. _ Kézirattára _ K. 513/297-298. sz. K. 513/297. sz. ;

fehér l. papír, 27 X 18 cm, 1. fol., 1-2. l.: átdolgozott verses 1. szöveg. Címzés
nincs. K. 513/298. sz.; fehér 1. papír, 23 × 14 cm, 1 fol., 1. 1.: verses levél,
2. l.: prózában írt sorok. Ez az eredeti. _ Arany László hagyatékából (ld.
AkÉrt. 1899. 599. 1. 297-298. sz. a.).

M: Az eredeti (K. 513/298. sz. kézirat) kiadatlan.
Az átdolgozott (K. 513/297. sz. kézirat): AJLevJB. II. k. 5-6. l.,

Hozzáirva az eredetiröl a tréfás keltezés. Az átdolgozott kéziratról : Amikor
AJ. halála után fia összegyújtötte atyja levelezését, Lévay elküldte neki 1852.
júl. 10-én AJ.-nak irt verses levele átdolgozott változatát. Mivel az eredeti ennél
ıs gyengébb, Arany László e későbbi változatot közölte s a tréfás keltezéssel
az eredeti látszatát keltette.

A két kézirat közötti eltéréseket az alábbiakban közöljük, Ered[eti]
és Vált [ozat] megjelöléssel:
1. vrsz. 3. sor: Ered.: Légyen abban vidulása Kegyelmednek

Vált.: Vidulása légyen abban Kegyelmednek
2. vrsz. 1. sor: Ered.: Tartósb lészen vasnál, avagy kemény künél,

Vált.: Tartósb lész az vasnál avagy kemény kőnél,
2. sor: Ered.: Az hideg Karpatusnak ő n küénél,

Vált.: Az hideg Karpatus nagy köfiäélz
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s a. _ Kelt

3_4. sor:

3. vrsz. 1. sor

2. sor:

3. sor:

4. vrsz. 1. sor

3. sor:

4. sor:

5. VISZ. I. S01'

2. SOÍZ

3. sor:

4. sor:

6. vrsz. 2. sor

4. sor:

Ered.: Én mondom, állandóbb lészen az mindennél;
El nem ronthatja azt soha üdő és szél.

Vált.: a két sor rendjét megcserélte.
Ered.: Mert az mulandóság soha meg nem bántja,
Vált.: Azt az mulandóság rettegi, nem bántja,
Ered.: Nincsen őnéki azon semmi hatalma
Vált.: Nékie nincs azon de semmi hatalma,
Ered.: És ha kegyelmed nevét ott írva látja,
Vált.: Mert ha kegyelmed nevét rajta irva látja,
Ered.: Énekeltem énaãıalnan nagy bánatokat,
Vált.: Éneklettem gy an nagy búbánatokat,
Ered.: Úgy énekeltem villámásos felyhőket,
Vált.: Éneklettem villámásos felleget
Ezed.z És kis medemek ie õ vidám éneket.
Vált.: S vig madarak nyelvén csacsogó éneket.
Ered.: De Cupidonak vagyon abban sok része,
Vált.: De Cupıdonak is xãgšon abban része,
Ered.: Pennámat mert s" 6 maga vezette,
Vált.: Pennámnak mert akran ő volt a vezére,
Ered.: Akkor is jöve, miãšn nem vettem észre
Vált.: Akkor is jöve, mikor nem vetteın észre
Ered.: És bübájosságot vete én lelkemre.ven.: És bfibejeeeáget vete ez egészre.
Ered.: Szeretet húz kegyelmedhez, innen lássa;
Vált.: Hozzá szeretet von, innen is meglássa.
Ered.: Kivált térjen kegyelmedre bőv áldása ! I
Vált.: S kegyelmedre t 'en legbővebb hullásal

(A verses levél végén:) Datum in castro éiydvarszoba Anno D[omini], quam

[ıóývrasható a levél kezdeté11.]
A prózában irt sorokhoz .'

az udvarszoba-erődben az Úr esztendejében _ mmt fent

31 Ha. zoától 25eig nálad nem termek, _ AJ. júl. 13-i válaszá-
ban _ a közbeeső vizsgák miatt _ néhány nappal későbbre java-
solta Lévay látogatását.

32 Elhagyom Pestet végkép stb. _ Addig a PNapló szerkesztőségé-
ben dolgozott.

33""34 Szentpéteren. _ _ édes apám udvarában. _ Sajószentpéteren, ahol
szülei, kevéske földjükön gazdálkodtak. (Ld. Lévay József napló-
jának kiadott részleteit _ Balázs Győző: A szentpéteri üres fészek.
Miskolc, 1935.) c. könyvben.

391. Arany _ Lévay Józsefnek Nagykőrös, 1852. júl. 13.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/342. sz.; világoskék l.papir,

22,5)-< 14 cm, 2 fol , 1- l- 1 szöveg _ Cimzés nincs _ Arany
Láezıõ hegyeteızaıšõı. (ızif 189e. õee. 1. 342. ez. ˇe.)

M: AJLevJB. II. k. 7_1ıo1i 1. Teljes szöyegéıére
Verses válasz Lévay j' . 10-i verses ev .

1-7 Vettem poémáid. . .Látom a tomusnak ez még csak elsője. _ Lévay
józsef Kö teményei I. k. (Pest, 1852.) -C-iãolytatása 1856-ban jelent
me Léva ó Ujabb Költemén ei en.

9. 13-14 Še nıitjgbindãlál, hogy nekem deăikáltad PJ. . . Ajánlhattad volna
bizony inkább másnak,c( Valamelly. . Mécz násnak, _ valamiféle
mai gazdagnak, aki tu és akar is áldozni az irodalomért, mint
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egtykor Maecenas, Caius Cilnius (id. e. 8.), akinek neve ma is az
e ajta áldozatkész gazdagokat jelenti.

19 Nyakadról a sutort eloldotta volna, _ a szegénység jánnát. Su-
tor = csizmadia (lat.)

27-28 klunius holnapra volt határtevésed, | Mikor Kecskeméten gyujtog-
ta sok mécset. _ Kecskeméten júniusban fogadták a császárt.

39 „zsivió l” _ „éljen I” _ horvátul.
71-72 Numero egy, kettő, három, szokott nevén, | Többi professzorok tani-

tották, nem én. _ AJ. az 1851-52-es tanévben az V., VI. és VIII.
osztályokban tanított.

88, 93 Tudod-e, hogy ki volt közöttetek primás? | . . . Könyvétme sze.
rezve,. . . _ azaz auköltők között a legnagyobbét, Petőfiét. šajtõ
alatt levő verseskotetét a rendôrség lefoglalta; csak nehány el.
csent példány maradt belőle; „ezek egyıkét Lévay csakugyan
levitte Aranynak" _ írja Arany László (AJI.evJB. II. k. 10. l.)

97 rooz Károly _ Szász Károly.

392. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1852. júl. 13.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 51 3/835. sz.; világoskék l.papir,

22,8)-( 14 cm, 2 fol., 1-3. l.: l. szöveg, 4. l.: cimzés. _ Tört vi eget, __.
Postai pecsétek: bélyegen Nagykőrös 145 [= júl. 14.]; 15l7 [= jú1_
15.], Orosháza 18/7 j= júl. 18.]. Nagy Sz ontha 20/7 [= jul. 20.]. -Arany
László hagyatékábó (ld. AkÉrt. 1899. 615. 1. 835. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tisza Domokos jún. 29-i levelére.

6-8 megirtam, hogy egyszeri késedelmét válaszomnak ne tekintse okul
ujabb küldeménye visszatartására. _ Márciusban is késett válasza;
akkor hasonlóan irt Domokosnak (ld. márc. 22-i levelét).

10 óforditmán át . . _ Qnarles, Francis: Az idő rövidsége (Angol-
bkl) c. versš fordította le 'I`isza Domokos. Ld. jún. 29-i evelében;
e ötet 67. .

17-19 „Quia igitur somnium in lingva hungarica dicitur almu (álm) _
ideo ipse (Álmos vezér) vocatus est Almus" _ (,,Mivel tehát az
alvás közben feltűnő képet) magyar nyelven álomnak mondják
(és az ő születését álom jelezte előre), azért hívták őt szintén
Álmosnaklf' (Ld. Magyar Anonymus. Ford.: Pais Dezső. Bp.

6. 6. .192 2
20 Költészete)m _ Tisza Domokos e versét az előbbi angol fordítás-

sal együtt küldte jún. 29-én. Szövegét ld. e kötet 67-68. 1.
21 Mire az a szerény ouverture P _ Bevezetés; a verset _ui. így kezd-

te: „Tudom [,] nagyon kevély eszemhez énekem.”
28-29 Füzfákra aggatott hegedü használtatik a babyloni fogság óta .° -

137. zsoltár, 1-2. verse.

393. Kovács János _ Aranynak Geszt, 1852. júl. 19.
K: MTAK. Kézirattára _ Ms 5451/17 . sz. ; szürkéskék Lplapif.

23,6×14,5 cm, 4 fol., 1-5. 1.: 1. szöveg, 6-7. üres, 8. l.: címzë. öros
viaszpecsét. _ Postai pecsétek: bélyegen Nagy Szalontha 22/7 [= 22.].
Orosháza 23/7 [= júl. 23.] Nagy Körös 24/7 [= júl. 24.]. _ Voinovıch Géza
hagyatékából, MTAK. Kézirattára, 687/1952.

M: Kiadatlan. .
2-3 Nehogy Kőrösön. . . közlött kérésem sikertelen maradjon, - K0-

vács János ápr. 28-i levelében jelezte, hogy meglátogatnák T1SZB_
Domokossal J.-ékat s vasárnaptól szerdáig maradnának. Akkorı
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mzählvásukat ismétli e levelében. Mivel AJ.-ék az ez évi szünidőt
S ontán töltötték, a költő eleãet tehetett a geszti meghívásnak is.

Lakásúl csak a kerti szobát ad atja -- a geszti park „kerti lak”-ja
napjainkban heltšväıálfltva mint Arany jános Emlákszoba idézi a
kö tő geszti tart odásának emlékeit.

legyen neki valóságos otiuma; - 'I`isza Domokosnak a mesterével
töltött idő valóban pihenést, termékeny kikapcsolódást jelentett.

Folyó há 2-4. napjain Debreczenben. . . vá asstottak professoro-
kat - Kovács János eddš ismeretlen közlései a Kollégium törté-
netéhez újabb adalékokk szolgálhatnak. - Révész Imre: Fejeee-zzk zz Been-korszak zšvwzpoıiıi ejzvzoz (Éı-ızekezësek z ıõfıenecuı-
dományok köréből. j sorozat 2-3. Bp. 1957.) c. tanulmányában
megálla ítja, hogy az Organisations Entwurf által javasolt egyházi
képv1sel`etnek és igazgatásnak felépítése haladást jelenthetett vol-
na a két protestáns egyház széteső szervezetéhez képest, hiszen
a meglevő négy református superintendentia i azában véve nyolc
külön kis egyház volt, összefoglaló főszerv nãkul" . (43. 1.) - Az
Entwurf egyéb intézkedései azonban érthető ellenszenvet szültek,
mert: „Az Entwurf a meglevő négy-négy superintendentia helyett
hat-hatot akart létesitenı az akkori politikai és katonai kerületi
beosztásához alkalmazva." - De még ennél is súlyosabban esett
a latba az egyházi önkormányzati nyilvánosság általános betfl-
tása. (Id. m. 95. 1.) - A Kovács János említette professzo1-vá-
lasztó gyűlés megtartásához külön engpdély kellett. 1852. július
1-én ,,az iskola jövője felett döntés c jából kivételesen etãedé-
lyezett” tanácskozásra gyűltek (Ld. Nagy Sándor: A ebre-
ezeni kollégium mint egységes intézmény az egyetem kiválásáig (Ke-
rettörténet) (Debrecen, 1940. 245. 1.).

A püspök Ő Nagysága nagyon eléglette vólna stb. - az 1854-ben
a császár által vaskorona érdemrenddel kitüntetett Szoboszlai
Pap István püspökkel szemben - Kovács levele szerint -- a Kol-
légium tanárai: Benedek Lãjos, Lugossy József, Aranyi István,
R vész Imre, Vecseí József, eres László - ellenzéki tábort alkot-
tak. Összefogásuk bizonyságai a levélben említett memorandu-
mok. A püspök mellett csak Szücs István „jogtudor” állt.

az iskola átalakítására történt adakozások - erre Szoboszlai Pap
István püspök 1852 januárjában pásztorlevélben hívta fel híveit.
A júliusibgyülésig ,,1o ezer forint amat jövedelem állt rendelke-
zëre". ( agy S. id. m. 246. 1.) - Ezt az összeget azonban az
egyének és a gyülekezetek csak a ,,h.itfelekezet.i önigazgatás fenn-
tartásának feltétele mellett" vállalták. - Ennek a feltételes ada-
kozásnak volt eredménye a filozófiai fakultás megmaradása,
amelyről Szoboszlai Pap István eredetileg hajlandó lett volna
leınondani.

A Gyülésen Szentpáli volt a császári Biztos, - Szentpály László.

394. Tisza Domokos -- Aranynak Geszt, 1852. jıíl. 21.
Kı MTAK Kézirattára - K 513/763 sz vilá oskék lpapír

22.4× 14,2 cm, 2 fol., 1--2. 1.: 1. szöveg, 2-4. 1.:' versek. -.- ãimzés nincs -Í
A-tany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 612. l.,-763. sz. a.).

Mı Kiadatlan.
Válasz Arany júl. 13-i levelére.

2 a heroiee vetett Gát Pánek nézvén - a hősies nagy lendülettel irt
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Geszt kezdőbetűjét a postán P-nek nézték és Geszt helyett Pestre
irányitották.

(nem sokára,) nem lesz szükség a levélirásra, _ Tiszáék meglıív..
ták AJ.-t a nyáıi szünidőre. (Ld. Kovács János júl. 19-i levelét.)
_ AJ. elfogadta a meghívást; 6 Geszten, családja az oda mind-
össze 13 km-re levő Szalontán töltötte a szünidőt.

Küldök három verset, _ Dalnok búja (Elegia) _ A képzelethez,
Vadász dal. _ Szövegüket ld. e kötetben 78-81. 1. E versekről
AJ. geszti tartózkodásakor mondhatta el véleményét. A képzelet-
hez c.-t utóbb felvette TDHV. közé (64-65. l.).

Pap bácsiról, _ a geszti lelkész: Szabó József, AJ. és Kovács
János közös barátja.

Lacit kénytelen vagyok azzal megszomorltani, _ Arany Lacit, aki
1852-ben n olc éves, mig Tisza Domokos tizenöt; láthatólag már
az elmúlt évben is együtt ,,bigéztek". 1852 nyarán Arany Laci
felváltva hol apjával Geszten, hol anyjával és nénjével Szalontán
tartózkodott.

Ha Lévai dalait elhozná nekem, _ Lévay józsef költeményei I.
kötetét, melyet a költő Arany Jánosnak ajánlott és verses levéllel
küldött el jul. 10-én.

395. Ercsey Sándor - Aranynak Nagyszalonta, 1852. júl. 2 5.
K. NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára - A.3o1/I.
M: Kiadatlan.

2

33

51_54

60

71_72

79-80

Van száz esztendeje mióta készülök irni, _ május végén váltottak
utoljára levelet. Ercsey május 25-i levelére sógora 31-én válaszolt;
a levélirásban tehát Ercsey következett.

Gryula diák a házból ki fog veretni _ Sántha Gy1.ıla, az eddigi
bér ő, aki _ ígérete ellenére _ nem törődött Aranyék bérbe vett
házának rendbentartásával. Ercsey Sándor minden levelében,
amelyben a házról szó esett, panaszkodott rá.

]ani,. . itt volt nálunk. . örömest irott volna már bátyáméknak,
_ Aranyné testvére, Ercsey János, a sályi jegyző. Ercsey Sándor
márc. 13~án „Jani” némi nehezteléséről adott hirt. AIJ1. máj. 31-én
üzente neki Ercsãy Sándorral, hogy ők nem nehezte ek. A félre-
értés tehát elsim t.

mellyet Nagy jános és Károly kaszáltak le, _ mindketten sógo-
raik voltak. Nagy János felesége Ercsey lány; Ercsey Károllyal
egyutt gazdálkodók. '

Rozványi Bettz,. . . nem sokára Bersekné lesz; _ Rozvány Erzse-
bet, AJ. egykori tanítványa, akinek vőlegénye: Bersek József, volt
honvéd ezredes ekkor szabadult ki a szabadságharc után szenve-
dett fogságából. (Ld. Sáfrán Györgyi: Arany János és Rozvány
Erzsébet, Bp. 1960. 52-56. 1.)

. . ha augustusban csakugyan eljőnének. _ Aranyék valóban e
nyarat aug. 5-től Szalontán és Geszten töltötték.

396. Lévay József _ Aranynak Miskolc, 1852. júl. 29.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/299. sz.; csontszinű l.pa ir, 19.5 ×

12 cm, 2 fol. 1-2. l.: 1.szöve , 3.l.:üres, 4. l.:címzés.Viaszpecséi:kivágVa-
Postai pecsétek: bélyegen olcz 30/7 [= júl. 30.], Pesth 1/8 [= aug- I-].
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M: Kiadatlan.
Kőrösi látogatása utáni első levele.

4-5 rövid időn padra a teritik bőrömet. -Lévay pesszimizmusa alapta-
lan volt; ezután még 66 évet élt; 1918-ban, 93 éves korában alt
me .

5-6 bäszéljiink . . . inkább Tompa Mihály atyánkfiáról, _ júl. 6-án
értesítette AJ.-t Hanváról, hogya a kassai haditörvényszék elé
idézték. _ Aug. 5-én Kassáról ,hogy egy hónapja van már ott
A gólyához c. verse miatt.

17_18 utazástok hozzá, bizonyosan elmarad Tompa hívta a nyárra
Aranyékat, de közbejött kellemetlenségei miatt 6-án maga
irta AJ.-nak: ,,ne készüljetek, ne is jöjjetek hozzám". _ Aug.
2 5-én hazatérve Hanvára, ismét hívta őket, de Aranyék ekkor már
Szalontán voltak.

18-19 igy én sem láthatlak itt a magam konnyában benneteket, _ ezúttal
AJ. tervezett miskolci látogatása is elmaradt.

22 A professorság igáját csakugyan nyakamba vettem. _ Az 1852-
53. tanévtől Lévay a miskolci ref. gimnáziumban tanított.

30 Szászt, jánosit köszöntöm. _ Szász Károlyt, Jánosi Ferencet,
akikkel Kőrösön találkozott, amikor AJ.-ék vendége volt.

397. Kertbeny Károly _ Aranynak Pest, 1852. júl. 31.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/286. sz.; csontszinű l.papir,

23 >< 14,5 cm, 1 fol., 1-2. 1.: l. szöveg. Cinızés nincs. _ Arany László hagya-
tékából (ld. AkÉrt. 1899. 599. l. 286. sz. a.).

M: Kiadatlan.
[A levél magyar fordítása]
Arany János úrnak Nagykőrösön

Pest, 1852. júl. 31. szombat
Az Ön udvariatlan hallgatása valamennyi levelemre, teljesen megen-

gedhetetlenné teszi számomra, hogš bár személyesen nem ismerem, mégis
egyéb kapcsolatok jogán barátként jak Önnek.

Ezért soraimat pusztán mint szerkesztő írom egy másik közismert
személyiségnek.

Nyolc évi távollét után néhány nap óta és csak rövid időre hazámban
taätózkodom, hogy befejezzek egy munkát, amely a drezdai Robert Schäfer-
n télig

Száz magyar költő albuma
cimen fog megjelenni, és a következõ szerzõk verseit fogja hozni:
Adorján, _ Amade, _ Ányos, _ Arany, _ Bacsányi, _ Bajza, _ Balassa,
_ Baltás, _ Bánfy, _ Barna, _ Baróti, _ Bártfay, _ Beniczky, _ Bérczy,
_ Berecz, _ Berzsenyi, _ Bezerédj A., _ Beőthy, _ Bozzay, _ Buczy, _
Bıırian, _ Császár, _ Csokonai, _ Czuczor, _ Dayka, _ Döbrentei, _
Eötvös, _ Erdélyi, _ Faludi, _ Fáy, _ Fazekas, _ Gaál, _ Garay, _
Görgei Istv., _ Gömöri, _ Gyulai, _ Halászy, _ Hazucha, _ Hiador, _
Horváth Ad., _ Jenőfy, _ Karacs Teréz, _ Kazinczy, _ Kerényi, _ Kis
jános, _ 2 Kisfaludy, _ Kölcsey, _ Koháry, _ Kriza, _ Kunoss, _
Lakner, _ Lauka, _ Lengyel I., _ Lévay, _ Lőrincz, _ Lisznyai, _
Medgyes, _ Mentovich, _ Nagy Imre, _ Orczy, _ Pap, _ Pájer, Petőfi,
- Pompéry, _ Pongrácz, _ Ráday, _ Révai, _ Rimay, _ Riskó, _
Ruttkay, _ Samarjay, _ Sárosi, _ Sükey, _ Sujánszkij, _ Szakál, _
Szász józsef, _ Szász Károly, _ Szathmáry, _ Székely, _ Szelestey, _
Szemere P., _ Szentjóbi, _ Szűcs, _ Takáts Judit, _ Tárkányi, _ Teleki,
`-- Tompa, _ Tóth Lőr., _ Tóth Kálmán, _ Tóth Endre, _ Vachott, _
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Vajda, _ Verseghy, _ Vitkovics, _ Virág, _ Vörösmarty, _ Zichy gráf, _..
Zichy A. _ Zrínyi. _

(Az aláházottaktól [a szedésben dőltekből] már vannak költeményeim
a többit még össze kell gyűjtenem.) '

A könyv beosztása ez lesz:
Régi kor : 1532-től 1799-ig. 20 költő és 20 költemény.
Új kor : 1800-tól 1852-ig. 80 költő és 180 költemény.
Tartalmazni fog a könyv ezenkívül 100 életrajzi je zetet, egy bibliog-

ráfiai függeléket és egy kimerítő előszót. Honfitársunknalã Dr. Liszt Ferenc.
nek fogom ajánlani.

Az Őz versei ızõzüı az ősszel és a családi kör amat választottam. Az
előbbinek fordítását idecsatolom, és kérem, nézze át saját érdekében ponto..
san, és postafordultával küldje vissza nekem megjegyzéseivel. A másık for.
dítás kb következik.a napo an

Ha Ön ért valamit a fordításhoz, el fogja ismerni, hogy ez alkalommal
semmi kívánni valót nem hagytam hátra, fordításom valóban kiállja 3,
próbát azéval az arcátlan zsidó gyerekével, aki. az Ostdeutsche Post 280.
számában becsületbe vágóan megtámadott. Ha Ön elégedett vele, csak
ennyit írjon, semmi mást:

Fordításának hűségével elégedett vagyok.
Aran .

Ha viszont nem válaszol, a költeményt úgy amint van, fogom kinyö-
matni, s ez ellen Ön semmi kifogást nem tehet, mert amit kinyomtattak,
közkincs, s bárkinek 'joga van megbírálni, más nyelvre fordítani, ma arázni
stb. Ön tehát a Naãi ai cigányok fordítását illető óvásával (amelš műve
egyébként nagysze , de lefordíthatatlan) csak nevetségessé tette magát,
bızonyítván, hogy sem a sajtótörvényeket, sem az általános jogszabályokat
nem ismeri. Egyébként nyugodt lehet: én nem forditom le legújabb eposzát,
és rajtam kívül nehezen fog akadni valaki, aki ezt a kem ny és hálátlan
munkát vállalja.

Garai, Lisznyai, Székely, Pompéız már átnézték költeményeiket, és
teljes megelégedésüket nyilvánították r luk. Még Vörösmartyhoz, Tompá-
hoz, Bajzához, Bérczyhez, Adorjánhoz, Siikeihez, Czuczorhoz, Eötvöshöz,
Lévayhoz, Szelesteyhez, Vachotthoz fcčgok fordulni. Mindössze csak 14 napig
maradok itt. Hogy forditásomban az n elbeszéléseinek [elbeszélő költemé-
nyeinelä második változatlan kiadása megjelent, már bizonyára tudni fogja?

gyebekben teljes tisztelettel
Kertbeny.

Bayer Anna asszony leveleivel.
Régi posta utca 3. 3. emelet, 11. sz. ajtó.

1 Ihr unhöfliches Stillschweigen _ AJ. csak Kertbeny 1852. júl.
1-én kelt levelét hagyta válasz nélkül. Arról uggzanis, hogš Kert-
beny 1851. márc. 11-én és 1851. aug. 15-én levelei ziláäı
Sándor késedelmeskedése miatt maradtak oly soká válaszolat -
lanul, Kertbeny ekkor már tudott (ld. Aranyhoz 18 júl. 1-én
írt levelét), s mi több, épgen Arany 1852. jún. 1. tájt leveléből.
aki válasza elmaradását ' is mentette. Kertbeny tehát legfoljebb
azt róhatja fel Aranynak, hogy legııtóbbi, 1852. júl. 1-i evelére
maradt adós a válasszal. Aranyt azonban ekkor, a tanévóšäéfl
nyilván erősen lekötötték az iskolai teendők. Ám az is val ű.
-hogy nem sok kedve volt a Kertbenyvel való levelezés folytatá*sam. óvuz Kezızbenyıõı Tompa is, aki emlékezett Ka-tbenynek
1846-ban kiadott jahrbuch des deutschen Elements in Ungarn c.
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művére, amely jó szándékkal, Széchenyi szellemében a hazai
nérnetségnek magyar hazaszeretetre való nevelése ügyében emelt
szót, ám oly ügye enül, hogy Tompa szerint „mind a magyar mind
a néınet irod om előtt köznevetség tárgya volt“, s így Tompa
eleve ,,szána1omra méltó alakként” mutatta be Aranynak. (Ld.
Tompa levele Aranyhoz 1851. jan. 10. AêJ. kk. 15. k. 322. 1.) Utóbb
Szilágyi István is elégedetlenkedve m rlegeli Arany előtt mind
műfordítói tevékenı-yıségét, mind Aranyról rt bemutató kommen-
tárját. (Ld. 1851. j . 5-i levelét. AJ. kk. 15. k. 273. 1.)

Ich weile seit wenigen Tagen _ Kertbeny 1851. okt. végén tért
vissza Lipcséből Ausztriába, s bár a haditörvényszéki eljárás rövid
idő alatt véget ért, úgy látszik, internálása fél évig tartott, s eza-
latt hatósági tilalomra személyesen nemcsak szerkesztőségeket,
hanem könyvesboltokat sem kereshetett fel. Irodalmi tervét eza-
latt alakíthatta ki.

nach achtjähriger Abwesenheit _ 1846-ban május 6-án hagyta el
Pestet, előbb Itáliában, majd Svájcban, Franciaország, Németor-
szág és Anglia na obb városaiban bolyongott, végül huzamosabb
'dőt t"lt"tt1 o 0 1 .

Album hu t ungarischer Dichter _ a nagyszabású vállalkozást
előkészítette Kertbeny eãik ré ` terve, amelyről 1851. márc.
11-én adott hírt Aranyn : „Iešl habe vor. . . eine Sammlımg
von etwa 50 Lyriker. . zu übersetzen." (Ld. AJ. kk. 15. k. 347. I.
188-189. sor.)

Poesien folgender Autoren _ Kertbeny az adott viszonyok kö-
zött különösen nehéz feladatot vállal. A magyar költészet mara-
dandó, klasszikus értékeinek válogatása meg aladja erejét. A fel-
sorolt költők közül nem egynek munkássága jelentéktelen, a maga
korában sem érdemelt figyelmet. Toldy 1828-ban megjelent Hand-
buch der unäarischen Poesie c. műve nyújthatott munkájához némi
segitséget; oldy 185 1-ben kiadott összefoglalása, A magyar nem-
zeti irodalom története, amelynek fordításával Kertbeny lipcsei
tartózkodása alatt kísérletezett (ld. Aranyhoz 1851. márc. 11-én
írt levelét, AJ. kk. 15. k. 347. l. 191. sor), csak a Mohács előtti év-
századok irodalmát tárgyalta. Az egykorú magyar költészet anya-
gát Kertbenynek nagyrészt folyóirataink lapjairól kellett össze-
gyűjtenie. Mindezek ellenére a vállalkozás, megelőzve Toldy Fe-
renc A magyar költészet kincsesháza c. antológiáját, mindenkíppen
figyelmet érdemelt, megvalósításához azonban mélyebb eszt tıkai
fogékéonyság és jobb fordítói készség volt szükséges, mint Kert-
beny .

roo biographische Notitzen, _ Kertbeny a gyűjteményhez élet-
rãjlzi vázlatokat szánt függelékül, amelyek az egyes írók rövid
ja emzését is tartalmaznák. Ehhez is volt némi előkészülete: a

roekhaus-féle Conversations-Lexikon tizedik kiadása részére 6
irta meg a mıfiar vonatkozású szócikkeket, amelyek egyebek
közt egyes író' munkássoíıgának áttekintését és jellemzését tar-
talmazták, így Arany Ján t is (ld. uo. 347. 1. 162-167 sor).

Öszszel und Családi kör _ 1852. júl. 31-ig tehát Kertbenynek
antológia-tervében Aran még csupán két kö teménnyel szerepelt,
ezekhez járult utólag mé két tov bbi vers, a Dante és a Magyar
Misi című. f d k

Verwahrun betre einer Uebersetzu der N i ai czi ányo _
Arany óvásáã Kertlıeny 1852. aug. 3? leveleaãyemlíti, gkiemelve,
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hogy annak szövegét annyira a maga személyére szabottnak érez-
te, ogy hatása alatt türelmét vesztve, sértő hangú levelet' irt
Aranynak. (Ld. Kertbeny 1852. júl. 31-én költőnkhöz írt sorait.)
Aranynak volt rá oka, hogy tartson A nagyidai cigányok Kertbeny-
módjára történő tolmácsolásától; az eposz számos részletének rej-
tett politikai célzásai, németre téve, s főként iigyefogyott átírás-
ban, annyira egyértelművé válnának, hogy minden bizonnyal
megšyűlne a baja miattuk. Az óvásról egyébként tud Arany élet..
raj ója is (ld. Voin. AJé. 2. k. 194. 1.), meelenési helyét azon-
ban nem adja meg.

70 eine 2" unveränderte Auflage _ valójában nem új kiadás, csak
az első kiadás változatlan utánnyomása, kiegészítve Arany aı-C-
képével. (Ld. Kertbeny 1851. nov. 10-i levelét. AJ. kk. 15. k. 407. 1,
22. sor.)

398. Arany _ Kertbeny Károlynak [Nagykőrös, 1852. auig_.t 1.]
K: Elveszett. _ A levél keltét Kertbeny 1852. aug. 3-án válaszá-

ból tudjuk: ,,zu Folge Ihrer Andwort vom 1/8". Ugyanott maga Kertbeny
ismétli meg ennek az elveszett levélnek azt a közlését, ,,da.B Sıe all meine
1 1_/2 jiihrigen Sendu:-Igen Sz. . . in Körös e_rhielten“, azaz: ,hogy S__zil_á-
gy1 utján másfél év att kuldott valamennyi kuldemenyemet csak Kőroson

âpta meg . A késedelemről egyébként már korábban ıs értesult Arwól,
v aszában 1852. júl. 1-én maga is említette azt. Legföljebb tehát azt ˇ ogá-
solhatta volna, hogy itt említett júl. 1-i levelét hagyta válasz nélkül Arany,
amelynek mellékleteként Fontane kötetét Ãluttatta el a költőhöz. Hogy AJ.
a_júl. 31-én í1`t Kertbeny-leyelet sértőnek ít te, nyilvánvaló; ilyennek jellem-
zı azt utóbb 1852. okt. 1-1 Tompához itt soraıban 18: „nekem ırt volt egy
goromba levelet". A költőnek arra a_ megjegyzésére, hogy ,,f0rditson amit
akar vagy tud“, Kerbeny maga ter vıssza aug. 3-án kelt válaszában: ,,Freı-
lich kann ich übersetzen, was und wie ich es will." Végül minthogy Kertbeny
1852. júl. .1-i levelére Arany nem_válaszolt, költőnk nyilván ehhez a leveléhez
csatolva juttatta vissza a Toldı méltatását tartalmazó Hemsen-féle levél-
töredéket is (ld. AJ. kk. XV k. 347-348. 1. 202-207. sor.), amelyet Kert-
beny visszakért.

399. Kertbeny Károly _ Aranynak Pest, 1852. aug. 3.
K: MTAK. Kézirattára ___ K. 513/278. sz. _;_ csontszinű l.papir,

23,3 >< 14,6 cm, 2 fol., 1-3. 1.: l. szoveg, 4. l.: cimzés. Tort vıaszpecsét. Postaı
pecsétek: bélyegen Pesth 4/8 [= aug. 4.], Nagy Körös 5/8 [= aug. 5.]. _
Arany László haããtékából (ld. AkÉrt. 1899. 599. 1. 278. sz. a.).

M: Kiada .
(A levél magyar fordítása)
Uram!

Pest, 1852. aug. 3. kedd
Aug. I-én kelt válasza alapján egy pillanatig sem habozok újra írm

Önnek, s megtettem volna már tegnap, ha nem ma keltem volna fe négy-
napos betegágyamból _ minthogy sohasem szégyenlem bevallani. 123
nincs igazam, _ s egyben bocsánatot kérni, ha az ügy arra érdemes. Fogadj?
tehát e készségemet Ön is oly emberségesen, hogy soraimat fontolóra veszı,
s az egyes rész etekre nézve válaszol.

Ha i az, hogy Szilágyi Sándor útján másfél év alatt küldött vala-
mennyi külãeményemet csak Kőrösön kapta meg _ s az Ön biZ0flYSá83f
alapján szavának igazságában egy pillanatig sem kételkedem _, űãy Selflmč
esetre sem Önt terheli a legcsekélyebb vétek sem, hanem v amenIlYl
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Szilágyit; _ csakhogy irtam én Önnek úgy 1851. november_deoember táján
Bécsből közvetlenül Kőrösre is, _ s ezt a levelet sem kapta volna meg?

Szilágyi Sándor a létező legkönnyelműbb és legfelületesebb emberek
egyike, magam 14 napi itt-tartózkodásom alatt csak egyszer értem el futólag
az utcán, még mielőtt Önnek írtam volna, s ő azt bizonyãatta, hogy Önnek és
Tompának mindent szabályszerűen expediált. Mit keãe-jek hát vele? Mint-
hogy kiutasították, s mint hallom, már nyolc napon ül Miskolcra megy,
kevés a remény, hogy még egyszer beszélek vele, s megtudakolom, még
miféle más zavar előidézője vo t. Az Ön Katalinját máig sem küldte meg
nekem, éppúgy mint a többi munkát sem, amelyeket már két évvel ezelõtt
megigért. Látja hát, minden vétek egyedül őt terheli. De rosszabb esetben
is, vádolhat-e mással, mint pusztán azzal, hogy elhamarkodtam a dolgot, s
nem volt-e természetes ez a felindulás, miután honfitárs uraim részéről az
udvariasságból oly szép tapasztalatokat szereztem, hogy egy Toldly, Reguly,
Császár 2o_30 levelet írattak velem anélkül, hogy csak egyet en sort is
válaszoltak volna ezekre, _ ilyen modor igazán hallatlan a civilizációban.
Ön volt az egyedüli, aki szeretettel és këzségesen fogadott, s egészen bol-
doggá tett azzal a reménãıível, hogy măäüégéw valami jobbat nyújt-
hatok, mint az addigi for tások, _ s émul ° en Ön is, elnémul az első
kötet nyomtatása közben, s én sebesre írom a körmeimet, mindenféle kalan-
dos eszközhöz kapkodok, _ s Ön néma és az is marad. Uram I hát ne szakad-
jon vége ilyenkor bárki türelmének, hozzá még ha valakit annyira tisztel
az ember, s valakihez szellemileg annyira kötődik, mint én Önhöz, s azt
hiszi, sok önzetlen jóakaratáért és sok fáradsá áért mégiscsak egy kézszorí-
tást, nem pedig e őkelõ dezavuálást érdemel? Ráadásul amikor Bécsből
közvetlen Kőrösre irtam Önnek, s végül még amikor az Ön n szerű
Nagyidai cigányokja megjelent, s úgy látszott, figyelembe véve aãgšn kö-
vetkezetes hallgatását, az a megjeíyzë egyenesen engem szégyenit meg, _
akkor, mint Heine mondja legújab költeményében, ,,türelmem nadrágjáról
leszakadt minden gomb". s olyan léplmre vetemedtem, amelyet most nagy
fájdalommal és ôszmtén bánok, még ogyha Ön kevésbé ártatlan volna ıs,
mint amennyire az.

Ismétlem tehát, mélységesen bánom felháborodásomat, és mostantól
kezdve soha többé kételkedni nem fogok Önben, ha mégannyira Ön ellen
szól is a látszat, _ de most legyen férfi Ön is, és érje be ezzel a nyilt és becsü-
letes beismeréssel, másként nem is méltó rá, hogy ezt megtegyem. Felejtse
el hamar ezt a könnyü árnyékot, általában felejtse minden személyes jogát,
hiszen most oly nagy kérdésekről van szó, mint haza, költészet, emberı szel-
lem stb. Persze hogy fordíthatok én, amit és ahogyan tudok, s meg is tenném
ha a puszta fordítás volna egyedüli dolgom, Ön azonban tudja, milyen jobb
célokat kergetek én ezzel, s hogy csak használ nekem is és a célnak is, ha
hibáimra oly lelkiismeretesen fı elmeztetnek, hogy igazán kiválót tudjak
nyújtani, és tudgam nemzeti szãlkmünket reprezentálni. Ismételten és na-
gyon mãëgen k rem tehát nemcsak a magam, de az ügy nevében is, megbánt
mdulat gomat felejtse el mielőbb, s írjon nekem a legutóbb feltett kérdé-
Sekről éäpúãä mint mindarról, amit talán utólag a korábbi levelekkel és
küldem y el kapcsolatban megje ezni óhajtott volna. Remélem, hogy
?ZfiE ő költemények szerzői péãányát Szilágyi lelkiismeretesen eljut-
a a

Mint hallom, Tompát letartóztatták, így neki nem merészelhetek írni;
&1'1a_kérem tehát, adja hírül, amit róla tud. Lisznyait tegnap tartóztatták le
utcaı kihágás, és Urházyt egyéb okok miatt ; Czuczor, Vörösmart , Sükey,
Lévay stb. nem is laknak itt, Garay és Székely nem tud felvilágosltást adni
Stmmiről, _ idejövetelem így szinte teljesen hiábavaló volt, s 14 napnál to-
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vább aligha maradok itt. Azután, ondolom, keletre ıäıãgyek, s ezzel az auto.
lggiával akarok örökös istenhozzáăként erről az oly átlan szereprõl laköı

° . Ne vonja meg tehát részvétét talán csak puszta dacból ettől az utolsó
munkámtól, és legyen elnéző és bocsásson meg egy szívnek, amely annyira
becsüli, szereti és tiszteli Önt, mint

Kertbeny-é,
Válasz Arany 1852. aug. 1-én írt elv. levelére 4

6_7 Abbitte zu thun _ Kertbeny levelének sértő hangjáért a boeaa.
natkérés Aranyt mmdenképpen megıllette, Kertbeny gorombasa.
gát AJ. aug. 1-ı levelében v1s_sza.ıs utasította.

11-12 dafl Sie all meine I I/2 jahrigen Senduäen _ ld. erről Arany
1852. jún. 1-i, valamint Kertbeny 1852.j . 1-i leveléhez fűzött
jegyzetunket. _ _

16-17 etwa im Nov. oder Dez. 1851 von Wien aus direkt nach Kőrös,-
Kertbeny Bécsben, 1851. nov. 10-én kelt levelét valóban Nagy-
kőrösre, közvetlenül a költőnek küldte, s Agéäétséãlšízviil válaszol.
hatott volna rá. A választól azonban Kert y ,,f abad", azaz
internált vagy legalábbis megfigyelés alatti állapotára való tekin-
tettel éäpúgy óvakodnia kellett, mint ahogy Kertbeny is _ éppen
e level ek tanulsíia szerint (ld. 74. sor) _ óvakodik irni a letar-
tóztatott Tompán .

20--21 é seãtı i141 täããen hišsigegl ziiáıfeiátılıalt -;kKertbeny már`a:z
vj .1- et ev tis estr a anyn

41 verstummen mitten im Druck des ersten Bandes. _ AJ. 1851. febr.Ha:szántK.§..“b°fl...zrszK.:;*.be“i' ssaezn a 0 n e or om v e en o-
matban, AJ. ãdig válaszul felhívta a figyelmet e fordítás egšes
félreértéseire hibáira. Megjegyzéseivel szemben azonban Kert-
beny értetlennek bizonyult. Már 1851. febr. 4-i levelében -arra
hivatkozott, hogy Arany a részletes hibajegyzékkel megkésett,
mert már az eg z Toldit kinyomtatták: „der ganze Toldi
gedruckt" (AJ. kk. 15. k. 333. l. 33. sor). A félreértések, hibák
jšelentõségét nem ismerte el, mkább vitába bocsátkozott költőnk-

el, s fordításának irodalompolitikai jelentőségét hangoztatta.
Fordításán nem sokat változtatott, csak ,,sajtóhibakéııt" helyes-
bítette néhány elirását kötete függelékében. (Ld. Arany Kertbeny-
nek 1851. jan. 26. és febr. 25. irt levelét és Kertbeny febr. 4-5.
márc. 11. keltű válaszát, valamint ezekhez fűzött jegyzeteınket:
AJ. kk. 15. 11- 33°.. 342-343- 1- és 703.. fu. 1.: flletőlee 331-
337„ 343-349- 1- és 703-709-. 711-718- -)

50-52 jene Bemerkung. . . auf mich gemünzt _ hogy AJ. nyilvánosan
óvást tett A nagyidai ci ányok esetleges avatatlan német tolmá-
csolása ellen, ab an kétsãgtelen része volt Kertbeny fordítói mes-
terkedése köriil szerzett ta asztalatainak. Kertbenynek viszont
valóban minden oka megvolıt rá, hogy az óvást személšıének szóló
nyilatkozatnak tekintse. (Ld. Aranyhoz 1852. júl. 31- írt levele
1- . sorát.

65 5 Fršilich kaiin ich ilbersetzen. _ Kertbeny nyilván nem érzékeli
AJ. levelének elutasító értelmét (,,tőlem ugyan fordíthat, -amit
akar“), s ú fogja fel, mintha e szavakkal a költõ szabad 1115811
nyitna válšylkozó fordítói kedvének. Erre mutat, hogy a követ-
kezőkben már nemes eszményeire hivatkozva arra is bátorságot
vesz, hogy költőnk segítőkészségét kéıãe ehhez a munkához.

79 Tompa arretirt, _ Tompát jú .6-áni ézték haditörvényszék elé,
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ott júl. 10-én jelent meg. (Ld. Váczy János: Tompa Mihály életraj-

8 m`UBlÍ4?1̀913' 9i1_ızŠŠ` Mo " új õ 8 ıõı 8 i Pr _ r y yorgy ,15o- 157-ga es-
3 ti Napl munkatársa. (Vö.  dor: Emlékbeszéd Urházy

György felett. Bp. _188o.) 0
89-90 entziehen Sie nicht. . . Ihre Theilnahme, _ AJ. Kertbenynek

ezt a bocsánatkérő levelét válasz nélkul hagyta. Kertbenyvel való
levelezésének e második szakaszát összefog-Dlalóan így jellemezte
Tompához 1852. okt. _1-én írt levelében: ,_, Mariska Pes-
ten van: 1o0magyarkoltót(l) akar kıállítanı németul 200 verssel és
100 biographiával: remélem tégãd is megkeresett. Nekem íıt volt
egy gorom a levelet, a miért ne ` utóbbi leveleire válaszolni elmu-
lasztottam; én akkor feleltem; azután írt térden csuszva; arra nem
feleltem."

400. Toıãıša Mihály _ Aranynak Kassa, 1852. aug. 5.
K: MT . Kézirattára _ K. 513/931. sz.; világoskék l.papir,

20,5 >( 16,8 cm, fol., 1. l.: 1. szöveg, 2. l.: Szász Károly sorai, 3. l.: 4. 1.:
cí.mzés. Postai pecsétek: bélyegen Kaschau 5/8 [= aug. 5.], Pesth 7/8
[ı= aug. 7.], Nagy Kőrös 7/8 [= aug. 7.], Orosháza 9/8 [= aug. 9.], Reınete
ro/8 [= aug. 10.], Nagy Szalontha 10/8 [= aug. 10.]. _ Arany László
hagyatékáb l (ld. AkÉrt. 1899. 660. l. 931. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 272. l. Kevés kihagyással.
3_4 Már egy hón:-Éja hogív ide beidéztettem, _ ld. a beidézés napján

júl. 6-án AJ.-n írott evelét.
12 Sz. Károly szerencsétlenségét hallottam, _ útközben betyárok

támadták meg és fosztották ki.
401. Szász Károly _ Aranynak [Nagykőrös, 1852. aug. 7.]
K: azonos: Tompa Mihály _ Aranynak Kassa, 1852. aug. 5-én írott

levelével, mely a postai pecsét szerint aug. (7-én [ért Kőrösre. Szász sorai
Tompa levelének 2. 1.-n vannak.

K: Kiadatlan.
2 felbontám a Miska levelét, _ Tompa aug. 5-i, Kassáról kelt leve-

lét.
5-6 Feleségem naponta felkeleget, _ Szász Károlyné szül. Szász

Polixena, költőı nevén Iduna betegeskedésének a korai halál
1853-ban vetett véget.

7 F. Miskát, Kovácsot, a Tisza fiakat üdvözlöm. _ Fekete Mihályt,
a Tisza íiúkkal első unokatestvér Bethlen fiúk nevelőjét, Kovács
Jánost, ífj. 'I`isza Lajost, Kálmánt, Lászlót, Domokost.

10 Kertbeny levelét is felbontottam _ aug. 3-i levelét.
402. Tompa Mihály -- Aranynak Hanva, 1852. aug. 25.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/932. sz.; csontszinű l.papir,

21,6× 13,4 cm, 2 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2-3. 1.: üres, 4. l.: címzés.Viasz1:ıecsét
kivágva. Postai pecsétek: bélyegen Putnok 27/8 [=_ aug. 27.], Miskolcz
28/8 [= aug. 28.], Pesth 29/8 [= auš. 29.], Nagy Kőrős 29/8 [= aug. 29.],
Orosháza 31/8 [= aug. 31.] Nagy zalonta 2/9 [= szept. 2.]. _ Arany
László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 660. 1. 932. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2 itthon .vagiyok I _ Júl. 6-án kapta az idézést Kassára, aug. 5-én

még onnan rt AJ.-nak.
3 mikora-[jöttök .P _ AJ. családjával együtt már aug. 5-én elutazott

Nagysz ontára.
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403. Arany _ Tompa Mihálynak Wagyszalonta, 1852. sze t. 3. kb.]
K: Elveszett. _ Vá asz Tompa aug. 25-i meghívására. Utală a levél:-a

és tartalmára: A levél 3-án íródhatott, mert Tompáé a pecsét szerint
2-án ért Szalontára s AJ. feltehetően azonnal válaszolt, ogy ne várjak õket
hiába. Tompa szept. 15-én AJ.-nak: „üres válaszod" _ „messze van az 3
jövő vacatio. ”

4-04. Mentovich Ferenc _ Aranynak Nagykőrös, [1852] sze t. 6.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/386. sz. ; csontszínfí) Lpapiı-_

24,8× 19,7 cm, 2 fol., 1-4. l.: l. szöveg. _ Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. A.kÉrt. 1899. 601. l. 386. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2-3

3-9

31-32

44-“45

48

49-51
55-56
58-59

63
76-77

Molnár uram oly hamar megörölje elindulástokat _ az ilyen nevű
kocsis, aki Aranyékat Nagykőrösről Szalontára hamar elfuvarozta
1852. augusztus elején.

a bucsu mint Déman trombitájába a hang _ bennem rekedt. _
Münchhausen báró füllentése szerint oly kemény télen utazott a
postakocsin, hogy a kocsis kürtjébe befagyott a hang. s amikor
a vendéglőbe értek, a befagyott hangok egyszerre megszólaltak.

ah tas ádas] ist e[ein] hiip[bjscher Stall! . . . Mentovich kiejtés
szerint i ézi a német katona örvendő felkiáltását: „Ahl ez egy
csinos istálló l"

öreg Fitos helyett megválasztottuk az új Rectort. jánosi. _
Fitos Pál utódául Jánosi Ferencet.

Kiss, Weiss is elmentek nyaralni, ez utobbi hihetőleg uj legelőre.
_ Kiss Lajos, a történelem, Weiss Jáncs pedig a német nyelv
tanára; ez utóbbi azonban nem hagyta ott Kőröst, mint Mento-
vich gondolta. (Ld. AJ. Tompának okt. 1-én.)

Szász. . . hivják Gyöngyösre papnak, _ nem ment. (Ld. AJ.
Tompának okt. 1-én.)

jo ai szabadalmat kapott egy divatlap kiadhatására _ a Déli-
bábra Festetich Leó kapta az engedélyt, de Jókai szerkesztette.

Losonczi. . mondta, hogy Horváth Döme is akar valami havi
iratot kiadni, _ az akkor Kecskeméten tanító Losonczy László
hozta a hírt, a tervezett új folyóiratról, úgy látszik csak hır és terv
maradt.

Ballagi Károlytól. . levelet kaptam, Ballagi Károlynak „if-
jaknak szánt Albums" ez években nem jelent meg.

ne várjátok octobert, jöjjetek hamarább _ AJ.-ek szept. 30-án
érkeztek vissza Kőrösre, az aug. 5-én megkezdett szabadságról.

405. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1852. szept. 15. I
K: MTAK. Kézirattára _ K. 13/933. sz.; csontszinű Lpaplr.

23,6 × 14,2 cm, 1 fol., 1-2. l.: l. szöveg. Clmzés nincs. _ Arany László hagya-
tékából (ld. AkÉ1't. 1899. 660. 1. 933. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany kb. szept. 3-i elv. levelére.

15
23-24
33-35
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a frisling; _ fiatal malac (néın.)
utriusque generis _ mindkét fajta.
nekem Szilágyi Sándor irt. . . hallottam. Pestről kitiltották, --

Szilágyi Sándornak Tompához írt levelét nem ismerjük. _ Tompff
erről okt. 1-én a következőket írta Szemere Miklósnak: ,,Sz11ã-STI
Sándor végezetre bevégezte pályáját, a múlt hó 20-án meghalt
Pesten, _ azaz csak annyiban halt meg mint szerkesztő, 1116111



akkor Pestről kitiltatván: Kecskeméten professzornak választa-
tott" (TompaLev. I. k. 171. 1.).

36 pesti cotteriaról _ érdekszövetség, klikk.
47-48 Hállom hogy Szászt Gyöngyösi pašanak hiják P _ A meghívást nem

fogadta el. (Ld. AJ. okt. 1-i level t.)

406. Tisza Lajosné Teleki Júlianna _ Aranynak Geszt, 1852. szept. 24.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/865. sz.; kékesszürke l.papir,

29)-c 23 cm. 3 fol. 1-5. 1.: 1. szöveg, 4. 1.: _ Cimzés nincs. _ Arany
Lászl ı1agyzıeızzbõı(ıa.A1.ıfz:rı. 1899. 615. ı. 865. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2-3 Domokosom. Önt lelki 2?/ának nevezi _ „Bucsú hangok" c.

versében írta: . .hű szívv atyámnak nevezlek," _ AJ. je -
zete szerint versét ,,bucsuzáskor adta át." M: TDHV. 12-13. Én
némi változtatásokkal. (Eredetijıêt ld. AJ. kk. XV. k. 906. 1.)

12 az azelőtti évben müködött szivte n, eszes tanító _Monard, Charles-
ról, az an ol tanárról van szó, aki Tiszáné szerint: „mindnyá-
junk előtt šrthetetlen nyelven" _ befolyásolta Domokost.

18-20 intései által is hasson rá,. . a bútsú perceiben. _ Tiszáné ezek
szerint mé AJ. geszti tartózkodásakor írta meg fiáért aggódó leve-
lét AJ.-nak. _ Hogy Monard nem lehetett jó hatással Domo-
kosra, feltehető; részben talán feln `totta szemét a körülötte
burjá.nzó családi és társadalmi fonáëágokra is. Hogy azonban,
Domokosban mindenekfelett élt az igény a szíp-ıl`e, jóra, ember-
séãre, azt bizonyítja ragaszkodása mesteréhez, ' humánumban,
m vészetben e aránt _ emberközelben is _ eszményképe ma-
radt; mint Tiszšdé írja.

407. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1852. okt. 1.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1092. sz.; világoskék l.papir,

23 >; 14, 2 fol. 1-3. 1.: 1. szöveg, 4. l.: üres. Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 664. l. 1092. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 272-275. l. Teljes szöveg.
Válasz Tompa szept. 15-i levelére.

8-10 Az eddig olly kopár udvar,. . övig érő dudva vegetatíóval iidvözölt
_ E váratlan jelenség ihlette Az elhagyott lak c. versét.

29-30 rem tuam custodi, ne auferunt _ poloni! _ Őrizd vagyonodat,
nehogy elvigyék lengyeleid ! Itt átvitt értelmű tréfás tanácsról
van szó. Az Értelmező Szótár szerint ,,lengyel" = a 19. sz.-ban
emigrált lengyel hazafi, aki magyar nemesi házakban otthont
talált. Átvitt értelemben: elszegényedett magyar nemes, akit bará-
tai tartottak el.

51 Virgil ur _ Szilágyi Virgil, a Bug:-[pesti Viszhang szerkesztője.
59 Székely józsef- a Hgyf. belsõ,m atársa volt.
70 Benkert Mariska _ Kertbeny Károly Mária, előbbi nevén: Ben-

%cert.éLd. Kertbeny júl. 31-i és aug. 3 i, valamint AJ. aug. 1-i elv.
evel t.

400. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1852. okt. 1.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/764. sz.; vilá oskék l.papir,

23,4 × 14,2 cm, 2 fol., 1-2. l.: l. szöveg, 3. l.: versek 4. l.: _ Vörös
V1662 csét. Postai pecsétek: Nagy Szalontha 3/10 [= okt. 31.], Orosháza
-X10 F; okt. 4.], Nagy Kőrös 5/ro [= okt. 5.]. -Arany László agyatékából

d. AkÉrt. 1899. 612. I. 764. sz. a.).
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M: Kiadatlan.
2 sajnálom, hogy úgy kikeričltem önt, _ Tisza Domokos _ vissza..

utazása előtt _ még szeretett volna mesterével találkozni.
AJ. okt. 6-i válaszát.

12 küldök két verset, -Egy költő elutazására és Fel a tetőre c. versek
szövegét ld. e kötet 100-101. 1. Ezeket AJ. okt. 6-i levelében
bírálta meg; ld. e kötet 101. l. Utóbb mindkettőt felvette TDHV,
közé (45, 35. 1.).

14- 15 Fekete úrral a kis szobába mentünk, stb. _ Fekete Mihály volt
Tisza D. unokatestvéreinek, Bethlen János gr. gyermekeinek-ne-
velője. Vele keresték fel a geszti park „kerti lakját", aholAJ. ott-
tartózkodásakor lakott.

409. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1852. okt. 6.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/836. sz. ; világoskék l.papir,

22,8)-< 14 cm, 2. fol., 1-2. 1.: I. szöveg, 3. 1.: üres, 4.1.: címz s. Tört viasz -
csét. Postai bélyegzők: bélyeãfn Nagy Körös 7/10 [= okt. 7.], Oroshga
8/10 [ı= okt. 8.] ,Nagy Szalon a 10/10 [= okt. 10.]. -Arany László hagya-
teızebõı (ıd.A1zÉn. 1899. 615. 1. 836. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tisza Domokos okt. 1-i levelére.

4 Ime hát me érkeztünk, _ aug. 5-én indultak Szalontára, szept.
30-án érkeztek vissza Kőrösre _ mint azt Tompának okt. 1-én
pontosan megírta.

7-8 a kaput is csak félórai gá/omlálás után birtuk kinyitni. _ Tompá-
nak okt. 1-én bővebben, e ugyanígy írta le.

20 Mind a két verse, röviden _ szép! _ Az első vers: Eg költő
elutazására c. AJ. geszti ottléte után, a távozása ihlette légkörben
született. (Ld. e kötet 100. l.) M: TDHV. 45. l.-n változatlanul;
AJ. csak néhány írásjelet s magánhangzót módosított. A vers
címe eredetileg: „Egy költő elutazására". _ A kötetben:
,,elutaztára”. _
1. vrsz. 1. sor végére a felkiáltójel hellyett: vesszőt tett.

2. sor végére pontosvessző he yett: pontot tett.
3. sorban: ,,. . .ridıãglfi _ szó után a vesszőt elhagyta.

2. vrsz. 2. sorban: ,,. . .rep . . .” _ rövid ,,ü"-vel közölte.
3. sor végén ,,. .tél. . ." _ helyett: aszó után felkiáltó-

je et tett.
4. sorban: ,,. _ .tavasz" _ után vesszőt tett s a ,,vissza

jönnél ?“-t egybeirta.
A második _ az előbbivel egy levélben érkezett _ vers címe: Fel

a tetóre. . . 1,' ld. Tisza D. okt. 1-i leve ében, e kötet 100-101. l. A költemény
mãgjelent TDHV. közt (35. 1.) csekély változtatásokkal. A cím után AJ. fe -
ki tó jel helyett: pontot tett.

1. vrsz. 1. sor: a „sas” szó után AJ. vesszőt tett.
2. sor: ,,. . .hófedettre 1" _ AJ. két szóba írta, utána gon-

dolatjelet tett. H
„Felvágy kebelem", _ AJ.: ,,Fel vágy kebelem.

3. sor: ,,Alant," _ után AJ. nem tett vesszőt, a sor vegere
viszont tett.

4. sor: ,,Fent," _ helyett: ,,Fönt,“
2. vrsz. 1. sor: ,,Alattam,” _ után nem tett vesszőt.

3. sor: _ .az időt győző kövekre" _ helyett:
idő-győző kövekre,
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24-25

29 -"30

4. sor: ,,Kacagva. . ." _ helyett: ,,Kaczagva. . ."
3. vrsz. 2. sor: „Félidvezűlve” _ rövid ,,ü"-vel; sor végén pont

helyett: vessző.
3. sor vëére vesszőt tett.
4. sor ,, égigtekintek," _ két szóba írta.

4. vrsz. 1. sor: ,,Beszélek bátran magos fellegekkel", _ helyett:
i,Beszéllek bátran megszállt fellegekkel," _ he-
yett:

2. sor: ,,. . .arcát" _ ,,cz"-vel: arczát.
3. sor végére AJ. nem tett vesszőt.
4. sor ,,. . .felvágy". . . _ AJ. külön irta.

Igš Domokos, for ever! _ mindörökké! - Longfellow, Henry
Wa worth szállóigévé lett versidézetéből.

Kovácsot, Feketét. . . üdvözölje. . . a pap bácsit, _ Kovács Já-
nost, Tisza Domokost, valamint Fekete Mihályt, a Bethlen fiúk
nevelőjét s tréfás kedvű geszti lelkészt barátjukat: Szabó Józsefet.

nehogy a foka bácsi famosus levelének utánzásába essem, _ A
fóka ördögében a „hires-neves" levelet a szomszéd király írta
Jókának, amikor az ördög az ő leányát gyötörte; levele végén
felsorolja ki mindenki ,,köszönti": „Az öreg kanász is, me a szol-
gáló is, | Meg aki a háznál legalábbvaló is," stb. (VI. részš

410. Lévay József _ Aranynak Miskolc, 1852. okt. 13.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/300. sz.; szürkés Lpatpír 21,7 × 16,8

cm, f1. fol., 1-2. l.: l. szöveg. _ Címzés nincs. _ Arany Lászl hagyatékából
(AkÉrt. 1899. 599. l. 300. sz. a.).

M: AJLevIB. II. k. 11-13. l. Kih ásokkal
2

f-3
17
22

25-26

30

38-39

AJMir:š hiában várom én a leveleaãg. - Lévayjúl. 29-én írt utoljára
.-n .

ujra diligentziázol _ szorgoskodsz. Közelebbről: végzed tanári
munkádat.

Mióta a katédrában iilõli, _ az 1852-53-as tanévtől a miskolci
ref. gimnázium tanára vo t.

az ujdondászat mesterségétól. . . _ N elvújítási szó: a napi hire-
äít íäjságlrgi näırıııkäıa. _ Léifay a szabadságharc után

sági: vo a esti ap .
E foglalták a Höãgyfwr egész birodalmáfít _ a folyóirat [egyig-

koribb munkatárs e or: Lisznyai K mán, Losonczy z ,
Roboz Imre, Székely József, Szelestey László, Tóth Endre és főleg
Tóth Kálmán.

Hallottad-e hirét, mikép canonüálták Lisznyait a Hölgyf[utár]-
ban P _ az okt. 9-i szám an (231. 1.) jelent meg Szelestey László:
Lisznyai barátunk c. verse. _ Népszerűségét Petőfiveli egykori
kapcsolatánailıšdkösziŠãl1i1::te.l lššstségtelen, hcígy Petőfi ragaszko-
dott hozzá. . Pet ` ve e , 363-364. .

Told Ferçencz vélemén ét olvastad-e már a Muzeumban, rólad és
rólam év_ A két névtelën bírálat az Új Ma ar Múzeum 1852.
aug. 1-í számában jelent meg1([>_82. l.) A nagyidãji cigányokról szólótıa. Újägyusz-aaı. ADA ÁR. - Lévay va:-akõzatefõı a
követk et írta: „Lévai József Költeménye . Pesten, 1852. _
Figyelemre méltó nyelvképfi és gazdagãıág költői gondolatok-
ban teszik ez írónak erős ol t; de e me ett szintoly nevezetes
hidegãã flaed el majd mindenik darabján: jeléül annak, hogy a
költ írói foglalatosság és szokás inkább, mint szív ügye
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és belső szükség kifakadása. Petõfinél szokássá vált az, de Petõfi..
nek minden íze egy-egy költő volt. Az oly képességnek, mint e
kötet szerzőjeé, keveset kellene producálni, s önnyiisége elébe
készakarva a szigoru forma nehézségéit görditenie: a küzdés hivatás
próbakövévé leszen, s õ vagy összeroskad alatta, vagy kevesebb
ércet hozand napfényre, de szin aranyt."

Te elhomályositád híredet a N[agyjidai czigányokkal s azt csak
Toldi második részével ütheted helyre - utalás Toldy Ferenc birá-
latára, mely szerint AJ. új műve: ,,tartalmánál fogva. . . áldatlan
üresség. Elé most már mielébb Toldi második részével. \. . “ stb_
A Lévayt felháboritó állítás az ÚjMagyMúz. 1852. aug. I-i számá..
ban jelent meg s a Hgyf. Okt. 6-i száma újból közölte.

411. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1852. okt. 14.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/765. sz.; világoskék Lpapir 22,4 ×

14,2 cm, 2 fol., 1-2. l.: 1. szöveg, 3-4. l.: versek. - Clmzés nmcs. Arany
László hagyatékából (ld. AkErt. 1899. 612. 1. 765. sz. a.).

M: Kiadatlan.

3
6

13-15

Válasz Arany okt. 6-i levelére.
Teleky Domokosné - Tisza Lajosné Teleki Julianna sógornõje.
Zeyk Jõzszfzõı ıd. ADATTÁR.
Ha időnk, alkalmunk lesz. . . elmegyünk Kőrösre, remélvén, akkor

egy fertályi gyomlálás után is bejuthatunk. - Utalások az AJ.
okt. 6-i leve ében foglaltakra.

A mellékelt versek: Vágy, S83: szülöttim, Hymnus szövegeit ld. e
kötet 105-106. l. Arany e versekre k" dött megjegyzéseit ld. nov. 22-i leve-
lében, e kötet 1 18. l. - A Szép szülöttim megjelent TDHV. c. kötetben (36. l.).

412. Arany - Lévay Józsefnek Nagykőrös, 1852. okt. r6.
K: MTAK. Kézirattára - K. 513/3 3. sz.; fehér l.papir, 25 × 17 cm,

z fol. (a 2. fol.-ból egy csik levágva), 1-2. 1. szöveg, 3. l.: üres, 4. l.: cím-
zés. Tört viaszpecsét. - Postai pecsétek: bélyegen Nagy Körös 16/ro [= okt.
16.], Pesth 17/ıo [= okt. 17.], M.iskolcz, zo/ro [= okt. 20.]. - Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 600. l. 343. sz. a.).

M: A_]Lev_]B. II. k. 13-14. 1. Kihagyásokkal.
Válasz Lévay József okt. 13-i levelére.

2-3
4

8-ro

14-16

27
28-29

30-32

846

Méltó pedig a te szemrehányásod. . levélirásbeli nagy tunyasá-
gomért. - AJ. Lévay júl. 29-i levelére nem válaszolt.

Augusztus elejétől October elejéig nem voltam itthon, - aug. 5-én
utazott el Szalontára, illetve Gesztre és szept. 30-án értek vissza
Kőrösre. g

„de ez a test sokszor (= mindíg) tehetetlen és rest” volt, az Énekes
könyv szavai szerint, - Ref. énekeskönyv.

az ujdondászat gyõnyõreít nem ismerem. . . mégis jobb kenyér a
professorság, - Lévay felhagyott a Eesti újságírói pályával a
miskolci tanárságért; AJ. nem volt újs gI.ró.

vigeáljon, - vıruljon, erõsödjék.
Mi bukott poéták, már csak hallgassunk. - Célzás Toldy Ferenc-

nek A nagyidai cigányokat és Lévay költészetét óesárló bírálatára
az ŰjMagyMúz. 1852. aug. r-i számában. A szept. I-i
pedig Tompáról irta lekicsinylően, hogy „jobb költõink egyike .

Nagy Ignácznak. . . pı'maszságát,. . . el nem felejtem. - Nëlãy
Ignác u.i. a Hölgyfutár okt. 6-i számában utána nyomatta Tol Y
Ferenc emlitett birálatait, valamint a Tompáról írottakat a szept-



34
41-42

44_'45

5 I

1-i számból. Ezt AJ. valóban nem felejtette el: Nagy Ignácnak
.alig lehet reménye, hogy mi többé valamit adjunk lapjába;"

irta dec. 1-én Tompának. Amig a lapot Nagy Ignác szerkesztette,
nem is küldött a Hgyf.-ba semmit.

Székely és Sclavónia _ a helynév a kicsinylést akarja erősíteni
Lisznyai nem aljas a [”] szotyogó szottyal[”] .` én aljas vagyok a

[ "] lágy majoránnával ["]. Az ["]õt őszre elegendő kalappiszok["]
nem sérti Toldit: [Toldy Ferencet] _ Lisznyai Kálmán: Palócz
dalok (Debrecen, 1851) c.

,,Ne falj annyi mézeskását
Bizony nem tód [tudod] a szokását,
Kedvem szottyan iddfãgââılni,
Oszt a szeretőmmel h ˇ:
Hej szotyogó szotty.“

(Palócz dalok, rrg. 1.)
,,A lágy majoranna .'" A nagyidai cigányok első kiadásában (II. é.
39. vrsz.) Vergilius egyik sorának: (Aeneis I. 695) ,,mollis amara-
cus" [lágy keser`ı'iség]; amaracus = majoránna kiiejezéséiıparodi-
zálta Arany, e versszakot azonban a későbbi kiadásokból ˇ agyta
_ Arany László szerint. (AJLevIB. II. k. 14. 1.) ld. továbbá
AJ. kk. III. k. 334. l.

nem sűlyedtem annyit a ,,czigányokban“, mint az illető úrfi a
,,Kinizsiben", stb. _ azaz Tóth Kálmán, akinek AJ. Toldiját
visszhangzó soraira még a kis Arany Julcsa is ráismert. (Ld.
AJ._Tompának, 1853. jan. 18. II. sz. levele.)

Tót Lacit sajnálom. _ A Lévay levelében emlitett katonaszö-
kevény palóc legény, akit felakasztottak.

413. Gáll János _ Aranynak Pest, 1852. okt. 18.
K: NSZAJEM. _ MTAK. Mikrofilmtára _ A. 301/I.
M:

9_1o
Kiadatlan.

a maga erszényére méltoztasson kényelme szerint tenni, _ Aranyék
első nagykőrösi lakásának háztulajdonosa látható tisztelettel ke-
zelte új bérlőjét. AJ.-nak Gáll Jánoshoz intézett leveléről nem
tudunk. Tény, hogy a lakásból 1852 novemberében ki kellett
költözniök, mert „egy része leomlott, más része. . . leomlással
fenyegetett;“ (ld. Tompának, 1852 dec. 1.). _ Gáll János megbi-
zottja, Ádám Pál az 1 51. nov. 6-tól 1852. dec. 8-ig terjedő ház-
bért átvette AJ.-tól. Nyugtája megvan a NSZAJEM.-ban.

414. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1852. okt. 22.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/766. sz. ; vilá oskék l.papir,

22,4 x 14,2 cın, 2 fol., ı_z. l.: l. szöveg, 3_4. l.: versek. _ ãmzés nincs. _Azzzıy Lászıõ hzgyzfeızsbõı (ıd. AkÉrt. 1899. õız. 1., 766. sz. a.).
M: Kiadatlan.

2

3-4
Is

Válasz Arany okt. 6-i levelére.
a Bethlen fiúk épen tegnap mentek el, _ unokatestvérei, Béla és

Domokos.
„Európa csendes, újra csendes". _ Petőfi ilyen cimű költemé-

n e.
ykitldõk most is karom verset, _ Vele, Érte, Tőle _ Szüreten -

Életpkiloscípkia. A verseket ld. e kötet ro9_ı ro. 1. _ AJ. meg-
jegyzéseit d. nov. 22-i levelében, e kötet rr8_r 19. l.
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415. Tcäıëa Mihály _ Aranynak Hanva, 1852. nov. r.
K: MT . Kézirattára _ K. 513/934. sz.; csontszinű 1. 3,911-

2r,8× 13,8 cm, 2 fol., r_3. l.: l. szöveg, 4. 1.: Cimzés nincs. --ˇ
László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 660. l. 934. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 276-277. l. Kihagyásokkal.
Válasz Arany okt. r-1 levelére.

óäiı__aI];évä5Ql]äzsefez évben megjelent Költeményeinek
o .n ,aj o a.

A51Ãëjíligíi kiről egykor meg vala irva hogy hang nélkül énekel --ld,

szõzegyi rizããı _- mint z Bpviszıı. szerı-zzszızõjz kaıaõa tiszte.
letdijat Tomp ak.

Szegény Sándor! _ Petőfi kedvenc korcsma-feliratát AI. okt,
r-i leveleben emlegette.

tetemesen megloptál, stb. _AJ.: Érzékeny búcsú c. verse (AJ. kk,
I. k. r 55.) ugyanú y kezdődik, mint Tompáé: ,,Télen-nyáron. . ."

šenkert _ šertãeuy Káıãäly.
zemere _ zemere Mık] .

Hova. . . tette azt a paptant, melly a Batáé volt, _ T011193;
Paplan c. könyvét paptársának, Bata Bálintnak adta kölcsön, az
meg Szász Károlynak.

416. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, r852. nov. 3.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/767. sz. ; világoskék l. apír,

22,4×ı4,2 cm, 2 fol., r_2. 1.: 1. szöveg, 2-3. 1.: versek, 4. 1.: _
Tört viasãäecsét. Postai pecsétek: bélyeãen Nagy Szalontha 9/rr [= nov.
ggš Oros a ro/rr [=ı nov. ro.], Nagy őrös rr/rr [=ı nov. rr.]. _ Arany
L zló hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 612. l. 767. sz. a.).

M: Kiadatlan.
előre örültem, hogy egy Kőrösi levél bizonyosan várni fog. _ AJ.

okt. I-én irt utoljára Domokosnak. Igy már két előbbi levelére:
az okt. 14-i és a 22-ire tartozott válasszal, azokban küldött hat
versére bírálattal.

Már csakhamar Pestre kellene nekünk menni, _ okt. 22-i levele
szerint nov. rr-én mennek.

E levélben küldött versek: Biharnál és Fejem felett .' szövegííket ld. e
kötet rr3-114. 1. Arany bírálata nov. 22-i levelében, ld. e kötet 119. l.

417. Arany _ Ercsey Sándornak [Nagiykőrös, 1852. nov. 19. kb.]
bi I IKÍL-ãlyeısäegt. Š-i~:Utalá1sba levélre:ÉJ. ıeë. 4-én: „Úgy h_'ıãzeäksöózele`2-

eve e a oz a az ú an.” _ íve rcsey nov. 19 n or -
nak, AJ. is kb. akkor irhatott neki. A levél tartalmára Ercsey ezt követógdec.
rz-i levelében nincs utalás. AJ. valószínűleg megköszönte a nyári vendéglá-

t.
418. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1852. nov. r9. _
K: NSZAJ'EM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mıkro-

filmtára _ A. 3or/I.
M: Kiadatlan.

2-3 A kőrösiektől hiába várjuk a levelet, _ Aranyék szeptember végén
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jöãıtãltr eiãzalontáróli. 3}. lkb.le levéllel egištidőbm irhatott sóg0-

r a ábriıiniuıxvéb 1:- éoıttáreáellapotárjãk _ Erésey többször nevefl
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*1-0-31 Primo: A- ház. . . _ AJ;-ék szalontai tartózkodása alatt megál-
l lapodhattak a ház rendbehozatala lehetőségeinek részleteiről. A

javításokat Ercsey Sándor végre. is hajtatta. Í sikerült a sokat
szidott bérlőtől, Sántha Gyulától is megszabaãlyulnia. Nincs szó
róla, utóda miért nem az Ercsey júl. 25-i levelében bizalommal
emlegetett Szedoglovich Ignác,-` pénztári ellenőr.

32 Secundo. Az itt agyott 100 pengőforint _ AJ."ezek szerint már ez
években szeretett volna kis házához némi földet is vásárolni.

46 ašfiszti pap háza fölépűlt; _ Szabó József volt az, aki olcsó épít-
kez ' lehetőséšéről dıcsekedett; ez AJ.-ban reményt keltett; a
hírt azonban s gora megcáfolta (ld. AJ. máj. rr-i és Ercsey máj.
25-i levelét).

49_51 Rozvány András. házasodni készül; _ Rozvány József keres-
kedő legidősebb gyenneke, aki AJ.-sal egy napon született; ld.
AJ.: Kortársam R. A. halálán c. versét (AJ. kk. I. 357, 544. 1.) _
Testvéröccse, György jogot vâglzett. A kereskedést Rozvány And-
rás vezette. Csaláijában ren  agyónak számító házasságáról ld.
Sáfrán Györgyi: rany János és Rozvány Erzsébet. (Bp. 1960.
16-17. .)

419. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1852. nov. 21.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/768". sz.; csontszinű l.papir,

22,1 × 13,8 cm, 2 fol., 1_2l.: 1. szöveg, 3. l.: vers, 4. l.: cimzés. Fekete pecsét
maradvány. Postai pecsétek: bélyegen Pesth 21 /11 [= nov. 21.], Nagy Körös
21/11 [= nov. 21.]. Arany Lászl hagyatékából (ld. AkÉrt 1899. 612. l.
768. sz. a.)

M: Kiadatlan.
°"3 Octóber őkátógogva nem kapván egy sort sem. _ Azóta Tisza

Domokos e lev én kívül mégékhzíınnat írt: oä. 14-émsâã-én és
_* nov. 3-án s az e leveléhez me e ttel együtt ' enc ver várta
" mestere véleményét.
8 családi csapás _ meghalt a Tiszáékkal rokon Zeyk József, akivel

AJ. is találkozott 'e nyáron Geszten (Ld. Domokos okt. 14-i leve-
lét.)

A levélhez mellékelt vers: Te adtad, te vedd el. Ld. e kötet 116-
1 17. l. _ AJ.-nak _ teljes elismerést tükröző megjeãzését _ ld.
nov. 22-i levelében, e kötet 119. l. A vers megjelent DHV. 40. l.

H' AJ. változtatásait-ld. nov. 22-i levelének jz.-ben; e kötet 1 18_119.
:.ı.= 1. A költeményt AJ. dec. 1-én elismerő megjegyzéssel küldte el

^ Tompának.

420. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1852. nov. 22.
' K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/837. sz.; csontszinű lmxıaplr,

247-< 14 cın, 2 fol., 1_3. l.: l; szöveg, 4. lz: Címzésnincs. _ anyLászıõ hagyzıeızábõı (ıcı. Aız.-Éı-ız. 1899. 615-. 1. 837. Sz. a.).
M: Kiadatlatl.
Válasz Tisza Domokos okt. 14-i, 22-i,_ nov. 3-i és 21-i leveleire.

4-5 nem volt szép tőlem illy soká hallgatni: _ AJ. ezt megelőzően okt.
6-án irt. utoljára. .

7 kõltõzkõdnõm- kellene más szállásra, _ Beretvás Gusztáv fölke-
reste A.-t s~ felajánlotta neki lakásul „tágas úri portájának nagy
részben üresen álló-szobáit"-. (Arany László, A_]`LevJB. I. k. 282.
l.) _ -Az új lakásról AJ. 1852. dec.. 1-i levelében részletesen beszá-
molt Tompának;
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32-46
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6o_67

62
69-71
72_77

79

83_84
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Visszatartott, pro superabundanti. . . Gesztre vagy Pesztre [így 1]
utasitsam-e válaszomat. _ Vísszatartotta _ mindezeken túl, ráadá-
sul mégl_ a nagy bóséäıa helyekben, azaz két hely is volt, ahova
levelét üldhette volna. egtörtént, hogy a postán ıs eltévesztették
s pl. AJ. 1852.újúl. 13-i levelét Geszt helyett Pestre irányítottálr.
(Ld. Tisza D. j . 21-i válaszát?

A Vágy c. versről. Szövegét d. Tisza D. okt. 14-i levelében, e
kötet 105. l.

A Szép szülöttim c. költemäıy az előbbivel egy levélben 1. e
kötet 105. l. M: TDHV. (36. 1.) AJ. módosításai:
1. vrsz. 2. sor: „Hová lettek ?" kérdőjel helyett: vessző.

„mel vidékre tértek?" _ kérdőjel helyett: fel-
lriáltšjel.

végére vesszőt tett.
„Eső suhog", _ heävett: ,,. . .zuhog,"
,,. . min en ágja." _ helyett:
,,. . . zörög össze minden ága"

3. vrsz. 1. sor: „Én is megyek I _ itt csak bánat érne," _ felkiál.
tóljıãl helyett: vessző _ a sor végére vessző helyett:
fe 'á.ltójel.

2. sor: „Felűlök az ördög szekerére" _ helyett:
„Felűlök az ördög szekerére,"

4. sor: „Szép szülöttem," _ helyett: ,,. szülöttim".
1 Hymnus c. a két előbbivel egy levélben. Ld. e kötet 1o5_1o6.
.-on.

„E jelen hazán" a["] jelen["] henye (otiosus) epitheton, _ azaz:
kén lmes ' lző.ye e

Vele, érlel, tőle c. versét Tisza D. okt. 22-i levelében küldte, ld.
e kötet 109. l.

Szüreten _ az előbbi levélben érkezett, ld. e kötet 1o9_1 10. 1.
Élítphilosophia _ az előbbi kettővel együtt küldte ld. e kötet

110. .-on.
Km -_ z fiıozõfus; ıd. ADATTÁR.
Biharnál _ e versét Tisza Domokos nov. 3-i levelében küldte;

ıd. e kötet 113. 1.
Fejem felett _ e költemény az előbbivel együtt érkezett; ld. e

kötet 1 14. l.
Te adtad, te vedd el. . . A vers szövegét ld. e kötet 1 16_117. 1.-on.

Szerzője nov. 21-én adtaa-postára, 22-én már AJ. kezében volt s
hogy rögtön válaszolt, t án elra adtatásának is köszönhető. -A
verset dec. 1-én Tompának is elküldötte, kísérő szövegét ld. Tısza
D. nov. 21-i levele jegyzetében.

meglfogunk jelenni ott ahol illik. . . _ AJ. első komoly biztatása.
hogy . D. hamarosan közölhetőt fog írni. _ M: TDHV. (40. 1.) _
Te adtad, te vedd el c. vers módosításai:
1. vrsz. 1. sorban: „utólsó” helyett: ,,uto1só.

2. sorban: ,,keresztfáján,_" _ helyett: vessző nélkül.
3. sor: ,,. . .Üdvezitõ atyja, s istenének", _ helyett!

.Üdvözítő atyja _ Istenének,“
4. sorban: „te adtad," _ helyett: „Te adtad."

2. vrsz. 3. sor: „A vész csak szította," _ helyett:
,,a vész meg szította,”

4. sor: „S vad sze ek szétdúlják” _ helyett:
„S vad szelek szétszórják"

Š az



3. vrsz. 1. sor: „Te adtad az eszmét, dal. _ helyett: „s
dal. . ."

2. sor végén: ,,tenéked" _ helyett: „te néked,“
3. sor végén: „birta” _ helyett: ,,birta".
4. sor vége: „szélyjel tépett !” _ helyett: „õsszetépett."

4. vrsz. 2. sorban: „amelyet” _ helyett: „a melyet"
2. sor végére vesszőt tett.
4. sor: ,,Igy kiált te néked,“ _ helyett: „te hozzád:"

421. Tisza Domokos -Aranynak Pest, 1852. nov. 27.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/769. sz.; csontszinű l.papir,

21,1 x 13,8 cm, 2 fol., 1-2.1.: 1. szöveg, 2-4. 1.: versek. _ Cimzés nincs. _
Amuy 1úászı6ıãzã:1ëızáb6ı (ld. A11É1-1. 1899. 612. 1. 769. sz. 4.).

2 .

2-“3

5

12-13

15-19

17-18

18-19

Kıa a
Igen megörűltem a kék tinta,. _ hatásának. _ Tisza D., mivel

már három levelére nem kefott választ, nov. 21-én ilyennel irt.
Mikor Szőnyi bácsitól, ebé ről, hazajöttem, _ Szőnyi Pál szintén

nevelősködött a Tisza családnál. Az elnyomatás éveiben magán-
iakolája volt Pesten. TiszäeDomokos és Kovács János ha Pesten
voltak, Szőnyi nevelőint tében étkeztek.

tudósítson Szász Károly forditmányáról, _ Moore Tamás költe-
ményeiből c. műfordítás-kötete 1853-ban jelent meg.

kis könyvtáramat derék három darabbal szaporitottam, t.i. Byron
munkái stb. _ Byron munkáinak ezt a Murray-féle kiadását Tisza
D. halála után, tanítványa több kedves önyvével, AJ.-nak
ajándékozták.Has.nzz.fzz~.D....“"r..f:.:;e::“”: z...D:.“.s:f~ “esFrie ° e or ' ˇ ez év me .

mutaítvány a ăgnyol irodalomból, németül Íinte, Céeibešıésáffeyse-
től ford tva. _ °bel, Emanuel és Heyse, Jo ann mint 'v mű-
iordítók, elsősorban görög_latín-spanyol nyelvből ültettek át
németre.

Tisza Domokosnak e levelében küldött versei: Édes álom és a
A költő hazája. Szövegüket ld. e kötet 120-122. 1. _ AJ. mindkét
verset dec. 17-i levelében bírálta meg; ld. e kötet 132-133. 1.

422. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1852. dec. 1.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 13/1093. sz.; csontszinű l.papir,

24 x 1 ,5 cm, 2 fol., 1-4. 1.: l. szöveg. Cílnzés nincs. _ Arany László hagya-1«.~=-'zızáızlı (1<1.A11É1-1. 1899. 664. 1. 1693. sz. 11.).
ll: AJLevJB. I. k. 278-283. l. kihagyás nélkül.
Válasz Tompa nov. r-i levelére.

14-15

18
21-22

25-28

54*

imént vágšam le Don Caesar de Bazan-féle spanyol szakállomat, _
az eızevez ezedetaõııãa. ADAT1I"„gš ADATTÁ

Vahot I. Thaliája _ . M ar 'a, R.
öreg Balog szinész visszaeıtgltezései s Bulyovszkiné. . . novelleíja

_ BalogĂıR István és Bulyovszlry Gyuláné Szilágyi Lilláról d.
ADATT .

Losonczy László verseit. . . Van köztük hozzám s Petőfiheézréš-
Aran hoz Kecskemét, Se t. 5. 1852). _ N versszak, re :

(jóbarátokés szıéressük egymást Wéäl. Losonczy László
Kõltemäyei I. k. 1853ië 229. _ Pető_fih2eãč(Pest, Se tembešáI:â4)
c. vers ek haugvéte re 'e emző a ke megszófitás: ,, or
pajtás!" A befejező sorolr: „Küzdjünk, ha kell tovább is, jer
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33-"34

39

66
68
7o

78

89_92

98'-
IOI_I02
114+-115

velem Á S_ ha végre nyerve lesz a győzelem: / Vigadjunk, mint a
hét ha ónás, | A kik: 'magnum fecerıınt áldomás'." (u.ott 191. 1.)

Terra incognitán akarok járni ,' bezzeg, ha megint eltévedek! ..._
Item, _ Ismeretlen vidéken, területen akar kísérletezni, ui. akkor
tervezi a Keveházát. _ Éppen így, hasonlóképpen. . .

'O avőoç örzloí _ ,-,ho műthosz déloi" = az elbeszélt példa
világosan beszél.

Hf -_ Hölgyfutár, ıd. ADATTÁR. _
T. A. Sz. M. _ Tompa, Arany, Szász, Mentovich.
az Uj Magyar Muzemnak. .~ . birálatát, _ A nagyidai cigányok-161, Tomfa és Lévay vezseizõı ıd. Új Mäšzıf Mıazeum, ADATTÁR,

-a feh rmegyei poétát _ Tompát. eves bemutatkozásairól
tréfásan írtak a Holgyfııtár 1852. szept. 2o-1 számában.

Itt van a feljárás ( :Hac iter est superis supremi ad tecta Tonantis)
a padlásra, s itt van a lejárás". . mint _adpokol kapuja mo_ndá'ia __.
„Rajta vonulnak _a_ Mennykovező feje elmi _lakába mm és a
mennybelıek" (0v1dıus: Met. I. 170.: Devecseri Gábor fordí á-

- „Én rajtam jutsz a klnnal- telt hazába,_" (Dante: Isteni
szınj)áték. Harmadik ének. A Pokol kapuja. Babıts Mihály fordi-
tás .a

zz tulajdonos -_ Bezetvás Gusztáv, ıd. ADATTÁR.
generosus _ nagylelkű.
-„il mezzo camino di nostra vita" az emberi -élet õsvenyének felét .` _

AJ. ıptóbb ílgy fordította: „Az emberélet útjának felén" (AJ. kk.
VI. . 181. .)

423. Jókai Mór _ Aranynak Pest, 1852. dec. 3.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/237. sz. ; csontszinű l.papir, 25x

12_,5.'em, 2_ fol. 1. 1.: 1. szöveg, 2._,l.: üres, _3. l.: 15 sor angëlı versszerű szö-
veg, AJ. írásával, 4. l.: cimzés. _ Tört viaszpecsét. Postai yegzők: bélye-
gen Pesth 3/12 [= dec. 3.], Nagykőrös 3/~12 [= dec. 3.]. _ Arany László

agyatékából (ld. AkÉrt. 1899. l. 237. sz. a.).
M: AJLevIB. II. k. 118. l. Teljes szöveg. _ JókaiLev. I. k. 102. sz.

1,1 1. l.
2-3

ˇ?

8-9

14-

ma kaptuk meg azengedélyt Festetics Leó nevére, mellyet én foglak
szerkeszteni, _ a Délibáb c. folyóiratot; ld. ADATTÁR. _ Jó ai
e levele Voin. AJé. II. k. 153. l.-án _ tévesen _ mint dec. 18-i
levél szerepel. _

Havonkint legalább kétverset várok tőled, _ AJ.-nak a Délibábban
18 53-ban összesen csak öt verse jelent meg. Címeiket ld. a folyó-
i1z:11á.1, ADATTÁR.

ha nem lenne igen nagy számomra „Toldi estéje 2-" _ AJ. ekkor
még remélte, hamarosan befejezheti a Daliás Időket s ezzel egy_i.'1_tt
adhatja ki. E reménye azonban szétfoszlott s ezért a Toldi Estéjét
önállóan kiadta (Pest, 1854.).

szólitsd fel._._rıeve`mbe_n Szász Károlyt és ,Mentovichot is, _Szász
Károlytól a .Délibáb 1853-i évfolyamában a következő versek
jelentek meg: Régi történet ('an. 23.) _ Aquiléja (febr. zo.) _
Lear király és három leánya ro.) __ Búcsú este" (okt. 16.) --.
Télben (okt. 3oJ _ Mentovichnak egész év folyamán csak Az áfllä
leány (költői beszélye) jelent meg a jún. 26-i számban.

424. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1852. dec. 4. _ _
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor,hagyatékából _ MTAK. Mıkrofılm -

tára A. 299/I.
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M: Ercsey. 68-69. 1. Kihagyásokkal.
Válasz Ercsey nov. 19-i levelére.

9 ne quid respublica detrimenti capiat. _ Baj ne érje a közös
vagyont. _ A közkeletű lat. mondás eredetileg: Videant consules,
ne quid. . Vigyázzanak, legyenek résen a konzulok, hogy a
köztársaságot kár ne érje.

zo-21 Lakásun igen kényelmes .' kár volna, ha csak tavaszi tartana, _
Amikor Aranyék első kőrösi lakásában, a Gáll-léle házban
beomlott a tető, Beretvás Gusztáv szívességből befogadta őket.
Ez kezdetben csak átmeneti megoldásnak tetszett. Utóbb azon-
ban _ mint Arany László irja _ Beretvás „elfogadta a tisztessé-
geílakgaértäs a család három évig a lakásban maradt" (AJLevJB.
I. . 2 2. 1.

23-24 jókai a Festetics Leó gróf neve alatt, jövő évben szãpirodalmi lapot
fog szerkeszteni. _ AJ. e napon kapta meg Jókai evelét a hírrel,
hogy új folyóirata, a Délibáb megindítására engedélyt kaptak.

25 S . Gy-t elfogták _ ha igaz _ Gyöngyös tájékán. _ Sárosi Gyula
1852. nov. 7-én ezt irta feleségének Gyöngyösről: „Mai alulírt
napon reggel 7 óra tíjban gens ok jelentek me , alkalmasint
elfogatásom végett, e céljokat nem érték, mert ãn odahagyva
mindent innen elutazom. Az elutazás percében irom ezeket. . . ho-
va fogok utazni, magam sem tudom." (Ld. Sárosi Gyula kisebb
költeményei, prózai munkái és levelezése. Bevezetéssel és jegyzetek-
kel közzéteszi Bísztray Gyula. Bp. 1954. 417-418. l.) _ Sárosi a
Gyöngyöshöz közel lakó Vachot Sándorékhoz ment, onnan to-
vábbmenekült, eláf`-ggták, visszavitték Gyöngyösre, onnan Pestre
az új épületbe sz tották, ahol életfogytig ani várfogságra ítél-
ték. A kömígrätzi (Hradec Králové, Csehország) fogságából
1855-ben kö egiyelemmel szabadult. (Ld. Lakner Ilona: Sárosy
Gyula élete és kö tészete. Debrecen, 1938. 54-62. 1.)

27-28 előtted N.Kőrös terra incognita _ ismeretlen föld, vidék.

425. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1852. dec. 6.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/77o. sz. ; csontszinű l. apír,

22,1 × 13,8 cm, 2 fol., 1-2. 1.: l. szöveg, 2-3. l.: versek, 4. 1.: üres. (šmzés
nincs. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 612. 1. 770. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2-3 nem irunk egymásnak, _ AJ. nov. 22-én, Tisza D. nov. 27-én

irt utoljára.
3_4 a milyen egyenlő erővel dőltek össze Diridongó és Csóri. . _ A

nagyidai cigányok I. ének 53-72. vrsz.
5_7 egész életemben nyughatatlan voltam,. . . még rosznak sem enged

lennem sokáig, stb. _ Tisza D. ,,moralizálása" mintegy felelet
éde)sanyja aggodalmaira (ld. Tiszáné levelét AJ.-nak 1852. szept.
24. .

IO interessans beszédek _ az ,,érdekes” jelzőn itt az ellenkezőjét
érti, hiszen az ídőjárásról ír.

I4 mi, „boldog pestiek" _ célzás Petőfi: A boldog pestiek c. versére.
16 Gyulai úr Pesten van, és dolgozik a Viszhangban _ Gyulai

Pál köztudomásúan Erdélyből Pestre kívánt költözni. Léva _
-aki viszont a _PNaäıŠló szerkesztőségéből szűkebb hazájába Mlslzolc-
ra készült tanárn , 1852. jún. 18-i levelében Gyulainak ajánlotta
helyét a PNu:ı1plónál. (G6v11]a.iLev. 136. 1.) _ Gyulai azonban nég-
lap helyett ` ább foly iratnál kívánt elhelyezkedni. Szilágyi -
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dornak irta még Gernyeszegről jún. 19-én, hogy már tagja, a
BpViszh. szerkesztő bizottságának (ld. Gy`u1aiLev. 136. 1.).

A levélhez mellékelt versek: Dalaímkoz, Képzeletem ,° szövegeiket
ld. e kötet 128 129. l. _ AJ. e versekről dec. 17-i levelében írta
meg véleményét; ld. e kötet 132. 1.

426. Császár Ferenc _ Aranynak (Pest, 1852. dec. ro.)
Kı Elveszett. Utalás a levélre: Voinovich AJé. II. k. 257. l.-n mint

„kiadatlan levelet" említi s idézi belőle Császárnak a Keveháza és egyéb ver-
sek tiszteletdijával kapcsolatos közlését. AJ. e műve a Szikszói Enyhlapokban
jelent meg (1853. 129. 1.).

427. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1852. dec. 12.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 301/I.
M: Kiadatlan.
Válasz Arany dec. 4-i levelére.

3 az Aranyék hídjuk, készen van, aug1ısztus_szeptemberi sza-
lontai együttlétük alatt megbeszélték, hogy Aranyék háza milyen
javításokat igényel. Ezek egyike a házhoz tartozó is hidnak javít-
tatása.

ıo Võlfel fhelyesen: Wölfel János] _ az új szalontai gyógyszerész.
I4_2I Ad vocem a ház stb. _ Aranyék kis házának esetleges átépítte-

tése a hozzá szükséges anyagiak miatt késõbb sem sikerült. _ A
jómódú Kenyeres János és Mezey Ferenc versengéseit Ercsey több-
ször emliti eveleiben. Mivel Aranyék háza a központban volt,
értékesítésére bármikor nyflhatott lehetőség. AJ. azonban egye-
lőre nem kívánt tőle megválni; ez években még foglalkoztatta
esetleges visszateleépülésének terve.

22 Az öreg jámborn , _ AJ. nővére, Arany Sára.
27 jam' _ Ercsey János Sályiból.
32 diligence _ delizsánsz = postakocsi.
34 zélãerr báesihoz _ a szalontai postamester, egyben AJ.-ék szom-

s a.
43-44 itt] maradt Emléktapokat _ A Magyar Emléklapokat, melyeket

1851 őszén AJ. nem vitt magával Kőrösre.
65_66 Én mint emeritus iktató várom, hogy mi történik az ügyvédekkel.

_ A ,,kiérdemesíilt" (emeritus) jelzőt általában az állásııktól
hosszú szolgálat után megválókra alkalmazták. Ercsey e jelzővel
_ némileg ironikusan _ egy saját előbbi hivatali beosztására utal.

428. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1852. dec. I7.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/838. sz.; csontszinű l.papir, 23 × 14

cm, 2 fol., r_3. 1.: 1. szöveg, 4. l.: cimzés. Tört viaszpecsét. Postai bélyeg
zõk: bélyegen Nagylšőrös 18/12 [= dec. 18.], Pesth 20/12 [= dec. 20.]
egy olvashatatlan. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 615. l.,
838. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tisza Domokos 1852. nov. 27-i és dec. 6-i leveleire.

2-4 Immár/Az év. . ._ AJ. e kis újévi rigmusa hiányzik Összes
költeményei kk.-ból.

8_Io Szász Károly Moore-járól annyit tudok.. .saját költségén nyo-
maëja, -- a korabeli folyóiratokban megjelentek előfizetőket gyűj-
tő elhivásai. A kötet 1853-ban jelent meg: Moore Tamás koltemé-
nyeíbőt. Fordította Szász Károly. Emich Gusztáv nyomtatta.
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12_13

19-22

32

33-36

37-"47

48-52

53-60

Hafiztól még én is keveset olvastam s a spanyol irodalomból nem
sokkal többet; _ Tisza D. könyvtárának e gyarapodásáról nov.
27-i levelében számolt be mesterének.

A Viszlıangra hogy előfizetett. . . két új szépirodalmi folyóirat. . .
a „Délibáb” s a Pák é. _ A Budapesti Viszha mellett megindult
Délibábra Festetich Leó kapta az engedélytfıãe voltaké p Jókai
szerkesztette, Pákh Szépirodalmi Lapok c. indított folyóiratot.
Bővebben mindháromr 1 ld. az AD TTAR-ban. _ Utóbb Tisza
D. is Pákh lapjára fizetett elő; ld. 1853. jan. 6-l levelét.

lKritika. _ Tisza Domokos két előbbi levelében küldött versei-
rõ .

Dalaimhoz. . Az apotheosist ne tanulja el még a tóthoktól _ Tisza
D. e versét dec. 6-án küldte AJ.-nak: ld. e kötet 128. l. _ A me -
dicsőülést, föllengősséget AJ. a ,,tóthok", azaz Tóth Kálmán É
Tóth Endre verseire találja jellemzőeknek.

Képzeletem. _ E vers szintén a dec. 6-i levelében érkezett; ld. e
kötet 128-129. l.

Édes álom. _ Tisza Domokos e versét nov. 27-i levelében küld-
te; ld. e kötet 120-121. 1. _ A vers csonka soráról ld. Tisza D.
dec. 21-i magyarázatát.

A költő hazája. _ E vers az előbbivel együtt érkezett. Ld. e
kötet 121-122. l.

429. Pákh Albert _ Aranynak Pest, 1852. dec. 18.
K: MTAK. Kézirattára. _ K. 513/420. sz.; csontszinű l.papir,

23~>< 14,4 cm, 1 fol., 1. 1.: l. szöveg, 2. 1. Clmzés nincs. _ Arany László
hagyatékából áld. AkÉrt. 1899. 602. l. 420. sz a.).

2

4“5

11

ı9_2o

E yetlenegyszer néztünk egymás szeme közé stb. _ egyszeri talál-
koz uk ellenére a levél hangja olly közvetlen, amit a közös jóba-
ráthoz: Petőfihez való kapcsolat tesz természetessé.

oda tettem nevedet a Szé irod. Lapok dolgozótársainak kolomposai
közé, _ AJ. bizalmának jílét tükrözik Tisza Domokosnak írt, dec.
1 7-i sorai, amelyben mint „ügyes” szerkesztőket említi Pákhot
és Jókait.

a ma szélnek eresztett pro ramm. _ „Előfizetési föllıívás a Szép-
irodalmi Lapok czímü ıroãalmi és művészeti folšyóirat 1853. évi
január-juniusi íolyamára _ Emich Gusztáv kiad _ Pákh Albert
szerkeszto" _ ıd. szëfıifodaımi Lapok, ADATTÁR.

a legelső számok va amellyikében örvendeztesd meg hazádfiait; _
Pákh dec. 24-én e kérését megismételte. AJ. valószínűleg dec. 27-
én küldte el neki Rozgonyiné c. balladáját. Az első számról már
lekésett, a második számban jelent meg, jan. 5-én.

M: Kia atlan.

Á

430. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1852. dec. 21.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/771. sz. ; csontszinű l.papir,

22,1 × 13,8 cm, 2 fol., 1-2. 1.: I. szöveg, 3_4. 1.: versek. Címzés nincs. _
Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 612. l. 771. sz. a.).

M: Kiadat an.

2-3
4-s

Válasz Arany dec. 17-i levelére.
Utólsó levelemben. . sejdíttetterm. Kőrösre betoppanni _

dec. 6-i levelében irt e tervükről.
Lajos beteg levén. . . mint kényes reconvalescens nem járhat ki _

bátyja lábadozó, gyógyuló beteg.
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7_1o Ez intés által internirozva, hozzád fordúlunk, . . . jöjjön fel Arany
bácsi hozzánk Karácsonra, _ Ugyanezt kérte másnapi levelében
Kovács János, AJ. azonban felesége betegsége miatt nem mehe-
tett. (Ld. Kovács Jánosnak kb. dec. 23-án írt elv. levelét.) ,_

1,2 Még semmit sem forditottam új könyveimből, _ Tisza D. nov.
27-i levelében sorolta fel új könyveit, AJ. dec. 17-i válaszában szó-
lította fel, hogy ,,próbá.lkozzék fordításban".

13 Byron „Fare thee welt"-jét. _ Nincs nyoma, hogy e fordítását
elküldte volna AJ.-nak, aki pedig 1853. jan. 15-i levelében kérte is.

15 Fekete úrnak mutattam. _ Fekete Mihálynak, Tisza Domokos
unokatestvérei, a Bethlen fiúk nevelőjének, akinek magának is
voltak irodalmi kísérletei.

17_18 A vitéz-es sor előbbi levelemben. . . csonka, eredetileg .` „véres vitéz".
_ Tisza D. nov. 27-i levelében küldte Édes álom c. versét, mel -
nek 3. vrsz. 1. sorára: „De ne jöjj mint vitéz” _ AJ. dec. 17-šı
mešjšgš-e:Š;e, hogy a sor csonka. Tisza D. itt közli a „vitéz” siet-
ãég ui ' aradt „véres” jelzőjét. (A vers szövegébe []-ben betol-
ott .)

19 Küldök három verset, _ A csatolt költemények: Első hó, Bán-
kódása egy Bujdosónak, Mért hogy ez a. . . _ A versek szövegét ld.
e kötet 134-135. l. AJ. 1853. jan. 15-i levelében irta meg róluk
véleményét; ld. e kötet 149. 1.

4-31. Kovács János _ Aranynak Pest, 1852. dec. 22.
K: MTAK. Kézirattára _ Ms. 5461/175. sz. ; csontszinű l.papir,

22 × 14,1, crn, 1 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2_3. .: üres, 4. l.: cimzés. Fekete viasz-
pecsét. Postai pecsétek: bélyegen Pesth 22/12 [=- dec. 22.], NagyKőr.ös
23/12 [= dec. 23.]. _ Voinovich Géza hagyatékából (ld. MTAK. Kézirattára
687/1952.). _

_ M: Kıadatlan.
4-5 ha. .most is beállitanál Pestre _ Kovács J. megismétli Tisza

D. egy napšıal előbbi meghívását.
12_14 kosztra zőnyihez járunk, hol valami 51-en ebédelünk. . . bizorã

sok dolga lehet. . a feleségének. _ Szőnyi Pál fiúnevelő intézet
nek nagy volt a tekıntélye. Tanán' testületéhez tartozott Brassai
Sámuel és Csengery Antal is. Ez évben nyitott Szőnyi internátust
vidéki növendé ei részére, felesége közreműködésével. A PNa ló
1852. máj. 26-i száma szerint: „Szőnyi Pálné, született Mayerië"
tizenkét év óta fennálló leánynevelő intézete ez év végén megszű-
nik, mert férje, Szőnyi Pál fiúneveldéjében „házi növendékeket
[bentlakókat] is tartand, ezek között mint anya tovább is fog

és foglalkozni”
20 Károlyi stb. kõszöntvén _ Károlyi Sámuelt, a Szalontáról KŐ-

rösre származott orvost és AJ. tanártársaít.

432. Arany _ Kovács Jánosnak (Nagykőrös, 1852. dec. 23. kb.%
K: Elveszett. _ Válasz Kovács J. dec. 22-i levelére. _ Utalás a evél-

re: JA. jan. 15-én Tisza D.-nak: „Kovács bácsihoz írt válaszomban. . . kzune-
rítém mentségeim töltéstárát," _ A levél keltéhez: Kovács János levele a
postai pecsét szerint dec. 23-án Kőrösre érkezett. A küszöbön álló ünnepek
programjáról lévén szó, feltehető, hogy AJ. azonnal válaszolt. _ A levél
tartalmához; Kovács J. 1853. jan. 19-1 válaszából: „Hogy be nem_jöhettél.
sajnáltuk. . . az akadá_lyl:,. . . nőd betegségét. . . ” stb. _ Jánosıról: ...Én
ugyan az Ő szakállát nem nagyon sajnálom. '
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433. Pákh Albert - Aranynak Pest, 1852. dec. 24.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/421. sz.; csontszinű l.papir,

22,7 × 14,5 cm, 2 fol., 1. 1.: l. szöveg; 2_3.1.:üres, 4. 1.: cimzés. Postai pecsé-
nzız nincsenek. -_ Arany László agyatékából (la. A1-zán. 1899. õnz. 1.,
421. sz. a.). o

M: Kiadatlan.
z_-3 nehány nappal' ez előtt irt levelemet stb_. _ Pákh dec._ 18-án kért

AJ.-tól verset, prózát megınduló folyóirata, a SzépırLap. szá-
mára.

5_6 Lapunk első számát, a te költeményeddel kezdhessük. _ AJ. Roz-
gonytné c. verse későn érkezett s így a folyóirat 2. számában, jan.
5-én látott napvilágot. _8 ..a:2ff°f.'a°" az .fma ozrem r evee , m vo ö c.
költeményét, amely az első számban, jan. 2-án meg is jelent. (ld.
6. 1.)

434. Arany _ Pákh Albertnak [Nagykőrös, 1852. dec. 27. kb.]
K: Elveszett. _ Válasz Pákh dec. 24-i levelére, amelã _ a közbeeső

karácsonyi ünnepek miatt _ kb. 27-én kerülhetett AJ. kez be. Mivel Pákh
dec. 24-én az új évben induló SzépirLap. első számára sürgetett valami ver-
set, AJ. rögtön küldhette a Rozgonyinét. E balladájával azonban nem volt
tökéletesen megelégedve; hogy erről Pákhnak is írt, egy későbbi leveléből
deı-'ül ki: „Rozgonyınét én nem tartottam valami jónak, akkor is megirtam,`"
(1-853. febr. 6. Pákhnak). _ Hatására jellemző Pákh szerkesztői üzenete az
1. számban, majd jan. 5-i elragadtatott levele.

435. Pákh Albert _ Aranynak (Pest, 1852. dec. 29. kb.)
Ka Elveszett.
M: Szépirodalmi Lapok 1853. 1. sz. jan. 5-én, a „Nyílt levelezés” c.

rovatban.
Válasz Arany kb. dec. 27-én kelt. elv. levelére, melyben a Roz-

gonyinét küldte a SzépirLap.-ba. Pákh e sorait nyomdába adás
előtt, kb. dec. 29-én írhatta.

3 Bővaeılãben más uton. _ 1853. jan. 5-én négyoldalas levelet irt
AJ.-n .

1853

436. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1853. jan. 5.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 301/I.
M1 Kiadatlan.

3 bátyámék következnek irni; _ AJ. 1852. dec. 4-én irt utoljára
sógorának, aki e levélre dec. 12-én válaszolt.

16_17 fenttisztelt sógorom, _ a történelmi összekényszerltettségből ere-
dő korabeli ironikus elnevezés: ,,osztrák sógor", „német sóglor".

18-26 Wölfel. . . a házbér második angariája fejében, stb. _ az A .-ék
házát bérlő gyógyszerész jogtalan kérését AJ. is visszautasította
jan. 15-i leve ében, mivel a követelt kályha a bérbeadáskor sem
volt már a házban.

35-36 Lovasiak és Kenyeres között. . . összecsapás volt, _ Kenyeres
János, a módos volt főszolgabiró emeletes házat építtető szándé-
káról Ercsey már dec. 12-i evelében írt A.-nak. _ A keresztülvi-
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51
60

61-62

tel megnehezítéséről az ellenpárt: Lovassy Ferenc és Mezey Ferenc
gãıdpãkeoıŠoltt,êni:5t läcsey1852. dec. 12-i levelében már szin..

e e ez go .
a szalontai nobel publicum _ némi iróniával: a helyi előkelõség_
előfizegânk pedig a „Budapesti hirlap"-ra és a Délibábra. -__ Ld_

ADATT .
Balogh jános _ publice Jankó tens ur _ a tréfás kedvű, rlm_fa_

ragó, egykori szalontaı szenátor, aki Petőfi rokonszenvét is meg-
nyerte (d. AJ. kk. XV. k. 803. 1.).

437. Pákh Albert _ Aranynak Pest, 1853. jan. 5.
K:MTAK. Kézirattára _ 513/422. sz.; Csontszínű lipaph-,

22,8×14,5 cm, 2 fol., 1-4. l.: l. szoveg. Címzés mncs. _ Arany ászlõ
hagyatékábóílálıä AkÉrt. 1899. 602. 1. 422. sz. a.).

M:K.i a an.
Válasz Arany 1852. kb. dec. 27-i elv. levelére.

2

8

IO

1 7-18

24_25

44

54-55

62-65
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Ide zárva küldök tiz ftot, _ AJ.: Rozgonyine' c. balladájánz-11;
tiszteletdiját.

jobb lábam oda van _ Pákh szinte járáskéıptelen volt. Betegségë_
nek volt köszönhető viszont, hogy lapenge élyt kapott. 1847_5o
kâzött külföldön kezelték s így a sza adságharcban nem vehetett
r zt.

Gyulai Palkónak ugyancsak meggyült a baja _ Gyulai lett a
Szépirodalmi Lapok ,,szerkesztő társa", Pákh a lap engedélyéről
először őt értesítette: ,,Megvan! !! ,Láttam, Pákh Albert. Az
»Irodalmi Lapok« szerkesztője.'“ (1852. dec. 13. GyulaiLev. 153.
I.) _ Pákh mellett Gy1.ılaira hárult a szerkesztőségi munka minden
mozgást igénylő része. Hogy Gyulai mennyire el lehetett e félév-
ben foglalva, híven tükrözi levelezése, melyben 1853-ból az első
kiadott levél áprilisból való. Május 8-án írta Szásznak: ,,ha tanuja
lehetnél az én életküzdelmemnek és irodalmi nyomorúságomnak,
bizony szánni fognál". (Gyı.ılaiLev. 157. l.)

Nem volna nagy mesterség, kissé petulansabb hangon zengedezni,
_ arcátlanabbul, azaz merészebb hangon írni.

a Délibáb. . jocosus dolgokkal veszi tele magát, _ Olcsó, vásári,
szórakoztató cikkeket közöl. _

Miska versét, _ Tomípaz Távolbál c. költeménye a Szépirodalmi
Lapok 1. számában je ent meg. A cím alatti keltezés: ,,jııliuS.
1852" Ekkortájt idézték Kassára. _ E költemény írására hon-
vá a ihlette: ,,Nyugszik a nap, alkonyodni készül, | Haza megy
a lãem e vidékríilHogy az estét, édes-lakta földe | S ösmerősö
közelébe töltse.” ( . SzépirLap. 1853. 1. sz. 1853. jan. 2., 6. l.)

engedd hinnem, hogy megkészült közöttünk az a lánczhid, .melly
engem teveled összetartson halálunki _ Pákh igényes folyóırato_t
kívánt szerkeszteni, ezért akarta AJ.-t munkatársul megnyerni.
megtartani. Így érthető, hogy oly nagyon megviselte, amikor Aíl.
megneheztelt A.B.C., azaz Kazinczy Gábor cikke miatt, ame y
ăıgyan a népieskedők ellen emelte fel szavát, de amit AJ. magáffl
rtett. ,

az a n ha ü vezérczikk. . . Rá o sz benne ismerni az egyküfl
zöld asztcúııfiynagnjfš férfiüra, _ Mivel a cikk cí.mét is megadjfli
A szinpadi irodalom _ tudjuk, hogy az ABC. álnéven ír K3:
zinczy Gáborról van szó, aki e két folytatásos 3 119-29;!
színpadi szerzőket óvja attól, hogy színpadot ,,cireıısı játékok



helyévé tegyék. Pákhnak nyilván a szerző kioktató hangja s
Kazinczy körmondatos stílusa sem tetszhetett.

75-76 Köszöntsd Szászt. . Legközelebb rá kerül a sor. _ Szász Károly:
Angyal és ördög c. elbeszélő költeménye a SzépirLap. jan. 13-i,
4. sz.-ban jelent meg. (56_58. 1.)

438. Tisza Domokos _ Aranynak Pest`, 1853. jan. 6.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/772. sz.; csontszinű l.papir, 22 × 14

cm, 2 fol., 1-2. l.: l. szöveg, 2. l. végén Kovács János sorai (d. Tisza D. e
levele után.) _ 3_4. l.: versek. _ Címzés nincs. _ Arany László hagyatéká-
ból (ld. AkÉrt. 1899. 612. l. 772. sz. a.).

M: Kiadatlan.
z-3 be soká hallgattunk! _ Tisza D. 1852. dec. 21-én, Kovács János

dec. 22-én hívta AJ.-t a karácsonyi szünidőre Pestre; AJ. kb. dec.
23-án írta meg elv. levelében Kovácsnak, hogy nem mehet.

D D Í' I O H8-9 jános napját illetőleg, nem tudok oly nem koszonto koszonto
verset irni stb. _ Arany dec. 27-én tartotta nevenapját. _ Az
említett költemény AJ.: Domokos napra c., 1851. aug. 4-re írott,
életelveket adó verse. (Ld. Sáfrán Györgyi: Arany jános Geszten.
Békési Élet 1972/2. sz. 245_262. 1.)

15 Szász Károly Moore-jait megkaptam, _ Moore Tamás költemé-
nyeiből. (Pest, 1853.) c. müfordításkötete.

18-19 Előfizetésemet megváltoztatám, a Pákhéra fizetvén elő. _ Tisza
D. 1852. dec. 6-i levelében jelezte, hogy előfizetett a Budapesti
Viszhangra _ AJ. dec. 17-én megemlítette tanítványának a Fes-
tetich_Jókai féle Délibábot és Pákh Albert induló Szépirodalmi
Lapok c. folyóiratait. Domokos _ mestere véleménye nyomán _
ez utóbbit választotta.

E levélben küldött versei: Egy koporsó felett, Pohár közt. Szöve-
güket ld. e kötet 142-143. 1.

E verseket AJ. 1853. jan. 15-i levelében bírálta me ; ld. e
kötet 149. l. Az Eg koporsó felett címűt nagyon megãicsérte,
utóbb változtatás nélkül felvette TDHV. c. kötetbe (44. 1.).

439. Kovács János _ Aranynak [Pest, 1853. jan. 6.]
K: Tisza Domokos 1853. jan. 6-í levelén (2. l. végén); formai leírást

ld. ott. Mivel Kovács sorai az előbbi levélhez csatlakoznak _ a szokásos,
betúrendtől eltérően _ előbb közöljük Tisza D. levelét s utána Kovács János
sorait.

M: Kiadatlan.
2_3 megfizettem-e Geszten a Moore forditására, _ 1852 augusztus-

szíptemberében AJ. a szünidőt Szalontán és Geszten töltötte.
E or jelezhette Kovács János, hogy elő kíván fizetni Szász
Károlynak e fordításkötetére, melyet a költő saját költségén, elő-
fizetőket jtve jelentetett meg. _ Mivel tanítványa már meg-
ka ta a dányokat, méltán jutott eszébe, hogy a könyv árát
talpán cs akarta, de nem adta át. _ Tisza D. jan. 2 5-i levele sze-
ıint sem ő, sem Kovács János nem küldték el még addig Szásznak
a Moore-fordítás kötetének árát.

440. Jókai Mór _ Aranynak Pest, 1853. jan. 7.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/238. sz., csontszinű l.papir, 25,3 × 22

Cln, 1 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2. 1.: cimzés. Postai pecsétek nincsenek. _ AranyLfnzıõ hagyatékából (ıd. Akár-r. 1899. 598.1. 238. sz. 4.).
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M: JókaiLev. I. k. 106. sz. 115. l., jz. 369_37o. 1.
3 Lšgy szives minél előbb megörvendeztetni valamivel. _ Jókai akkor

ind ó folyóiratába, a Délibáb-ba kért további anyagot A_],.1;ó1
akinek az 1. sz.-ban Alkalmi verse jelent meg; Jókainak e kérése'
után küldte a Török Bálint c. ,,histo1iás ének"-et, amely a Délibáb
jan. 30-i számában látott napvilágot.

4 Az a vers a „Szépirodalmi Lapokban“ igen szép volt. _ a Rozgo-
nyiné a Szépirod. _Lapok 1853, 2._számában,_ jan. 5-én- jelent meg,
Sıkeréről Pákh szmtén írt a megjelenés napján. ,

_9 Előfizetőink _ mintha válaszul ímá AJ.: Alkalmi vers c. költe-
ményének 1o. versszakára: ,,Iró pedig írónak | Szemét kisne
e.-ne, _ | Ne ie legyen ez idén | Nepfegyetızezeee | Jõ ezıeöıee-
eszme-, hírnév-, | S előfizetőben. | Adjon Isten, a mi nincs, |
új esãteıfiőben." (Délibáb, 1853, jan. 2. _ AJ. kk. I. k. 178. 1.,
jz. 4 5. .

10 Köszöntet Pönögei Kiss Pál. _ Valamikor Petőfi írt ezenzaz
álnéven. Ez években még többen hitték, hogy Petőfi él ; Jókej
különösen hitte. (Ld. Feszty Árpádné: A tegnap ~c. művét.)

441. Arany _ Kovács Jánosnak [Nagykőrös, 1853. jan. 8. kb.]
K: Elveszett. _ Válasz Kovács János `an. 6-án, Tisza D. levelén kül-

dött érdeklődésére. A levél meglétére ld. Tisza D. 1853. jan. 25-én:
„Arany bácsi. . Kovács bácsinak írá, hogy semmi pénzt. . . stb." _ Mivel
Kovács jan. 6-án kérdezte barátjától, vajon elküldte-e Szásznak az előfizetési
díjat Moore kötetére, feltehető, hogy AJ. rögtön, tehát kb. jan. 8-án vála-
szolt.

442. Tompa Mihály _ Aranynak K. n. [Hanva, 1853. jan. 8. kb.]
K: MTAK. Kézirattára _ K. 13/935. sz.; sárgás színű l.papir,

22 × 13,5 cm, 2 fol. 1-4. 1.: 1. szöveg. Cfmzés nincs. _ Arany László hagya-
tékából (ld. AkÉrt. 1899. 660. l. 935. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 284-286. 1. Kihagyásokkal.
Válasz Arany 1852. dec. 1-i levelére.

E kn.-i levelet Arany László 1852. dec. végére, vagy 1853 elejére datálta.
Az utóbbit valószínűsíti a SzépirLap.-ra hivatkozás, amely ez évben indult.

9-10 Épen hozzátok akartunk indulni, hogy ne fél napra, mint a multkor
stb. _ Tompa feleségével 1852 májusában kereste fel AJ.-ékat.
Az itt jelzett indulási szándék. csak tréfa.

38 Lezzem 4 Thezzez, _ Megye: Thalia, ıd. ADATTÁR. _ _
39-44 Lisznyai versét. . Petőfi. . versének lőréje; _ Lisznyai.: Nšáré]

c. kolteménye. AJ. véleményét e költészetről híven tükrozı z_ász
Károllyal közösen irt Lisznyai Kálmánnak c., nem kiadásra szánt
paródiájuk (ld. AJ. kk. VI. k. 21, 219. 1.).

49 A geszti kisépoétának _ Tisza Domokosnak, akinek Te adtad te
vedd el c. vers t AJ. 1852. dec. 1-i levelében küldte Tompának. _

52 A Magyar Muzeum bírálatát _ A nagyidai eigányokról ld. Új
Megye: Múzeum, ADATTÁR.

71_72 van most roo köböl életem is! _ búzám.
75 Szász Károly forditmán át _ Moore Tamás Költeményei (1353)-
78 Bata paptanát stb. _ Tompa 1852. nov. 1-i levelét és jz.-ét."
87_88 Pachét már megkaptam. . . „Az első szám már szerkesztve volt

irja valakinek. _ Ezt azAJ.-nak szóló szerkesztői üzenetet a Szép:
írLaš>.-ból ld. mint Pákh Albert AJ.-nak szóló, 1852. kb. dec. 29-1
evel t.
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443. Tompa Mihály _ Aranynak K. n. [Hanva, 1853. jan. 8. után]
K:MTAK. Kézirattára _ K. 513[936. sz.; világoskék l.pa ir

I9.×zıo,8 cm, 1 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2. 1.: Címzés. _ Arany László hagyatékál
bõı (la. Aıeéı-c. 1899. õõe. 1. 936. ez. e.).

' M: Kiadatlan.
2'-'3
4--'6

6.
II

codicillusképen _ itt utóirat jelentéssel.
A Délibábot még nem láttam ,°. . . Arany Tompa és Tóth Kálmán

az első számban _ AJ.: Alkalmi vers (15. 1.) _Tompa: A madár,
fiaihoz (14. 1.) _ Tóth Kálmán: Honvágy (16. l.)

Marczi! _ Jókai Mór.
a Tótokkal _ Tóth Kálmán, Tóth Endre.

444. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1853. jan._15.
__ K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 299/I.
` M: Ercsey., 72. tl. kihagyásokkal.

Válasz Ercsey Sándor jan. 5-i levelére.
4

14-15

25-27

Annyi felé kell most válaszolnom _ Tisza Domokosnak e napon,
Tomdpának 18-án kelt leveléből is kicsendül a válaszok írásának
gon ja.

szegény nénéd, . . . betegeskedik. . Károlyi nem tud rajta segi-
teni. . _ AJ. felesége betegsége miatt nem mehetett a karácso-
nyi szünidőben Pestre (ld. Kovács Jánosnak kb. 1852. dec. 23-án
kelt elv. levelét). _ Károlyi Sámuel, a Szalontáról Kőrösre szár-
mazott orvos, (jó barátjuk. _ Arany Juliska ekkor mindössze
tizenkét eszten ős ; gazdasszonykodásáról Tompának is írt jan.
18-i, I. sz. levelében.

Semmi egyéb reparatiora magamat nem köteleztem, _ ti. Wölfel
gyógyszerésznek, AJ.-ék szalontai háza új bérlőjének.

a kályhát Sántha ür hordatta ki: _ AJ.-ék házának előbbi bér-
lője, Sántha Gyula postamester, akire mint bérlőre, Ercsey Sándor
sokat panaszkodott. '

ha azon Ioo vft. alapitványi pénzt,. . kifizetnéd _ Kelemen
Xavér Ferenc görbedi plébános alapítványa, melyet AJ. 1847-ben
kölcsön vett, s már 185:2-ben szeretett volna visszafizetni; 1853.
ápr. 27-i aug. 16-i leveleiben is ezt kéri, kérdezi szalontai ügyeit
intéző sógorától. A kölcsön gondjától 1853. októberében sikerült
végleg megszabadulnia. (Ld. Ercsey okt. 28-i levelét.)

445. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1853. jan. 1 .
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/839. sz., csontszinű l. apíš, 25 × 19,8

cm, 1 fol., 1-2. l.: l. szöveg. Címzés nincs. _ Arany Lászld) hagyatékából
(ld. AkÉrt. 1899. 615. l. 839. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tisza D. 1852. dec. 21-i és 1853. jan. 6-i leveleire.

Zirz.

4-5

5-6

Kovács Bácsihoz irt válaszomban- 'Kovács dec. 22'-i meghívó-
levelére ld. AJ. elv. válaszát, kb. dec. -23-án.

jól tenné, ha emlitett forditmányát elküldené _ Tisza D. dec. 21'-i
levelében jelezte, ho _ lefordította Byron: Fare thee welt-jét, de
nincs nyoma, hogy elíüldte volna.

A vitézt, mit- emlit, _ Tisza D. dec. 21-i levelében utalt rá, hogy
nov. 27-én küldött Édes álom c. verséből másoláskor egy jelző
kimaradt; részletesen ld. dec. 21-i levele jz.-ben.
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6-8

9-11

ıo-11

12-21

22-24

25

26
27`r29

28

32-33

jános napi kézszorítását.. . hasonló cordialitással viszonzám: _
_ azaz barátságosan, szivesen viszonozza. Tisza D. jan. 6-án
küldött szükszavú, de mély ragaszkodását híven tükröző sorait.

Tisza Domokos megbirált versei :
Az első hó (Első háj - E versét dec. 21-i levelében küldte. Szöve-

gét ld. e kötet 134. .
Mióta engem is megmosdattak, - Ez nyilván Told Ferencnek

A nagyidai cigányokat elmarasztaló kritikájára vonatkozik; ld. ÚjMegye: Mnzenzn, ADATTÁR.
Bánkódás [Bánkodása egy Bujdosónakj. _ E vers az előbbivel

együtt érkezett. Szövegét d. e kötet 135. l.
Mért hogy. . . [Mért hogy ez a. .] _ E verse _ az előbbi ket.

tővel _ szıntén az 1852. dec. 21-i levélben. Szövegét ld. e kötet
1 l35. .

Egy koporsó felett. _ Ezt az AJ. tetszését tökéletesen megnyerő
verset szerzője 1853. jan. 6-i levelében küldte. Szövegét ld. ekötet
142. 1. TDHV.-ben meg is jelent (44. 1.) _ AJ. pusztán a Tisza D.
által kétszer kis kezdőbetűvel írt „isten” szót javította „Isten”-re.

commatisálása _ központozása.
Pohár közt. . cime hazud. _ E vers az előbbivel együtt érke-

zett. Ld. e kötet 143. l.
ãylpresekkel : was ist das .P _ Mi ez ? -kérdi AJ. a ciprusok nevét

a kedvéért elferdítő poétától.
egy versét,. . elküldöttem egy bizonyos költői tekintélyhez stb. _

AJ. dec. 1-i levelében küldte el Tompának Tisza D.: Te adtad, te
vedd el ! c. versét.

446. Arany -Tompa Mihálynak N körös, 1853. jan. 18. I.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 51É§fo94. sz.; csontszinű l. apír,

24,8><19,7 cm, 1. fol., 1-2. l.: l. szöveg. Címzés nincs. _ Arany lgászló
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 664. l. 1094. sz. a.).

M: I. AJLevIB. I. k. 286-289. l. Kevés kihagyással.
Válasz Tompa kb. jan. 8-i levelére.

IO-II

17

37
40
62

63-64

te expectorálod magadat, _ kibeszéled, kipanaszkodod magadat.
Visszatérve a quartély leirás elleni philippikádra, _ ld. AJ. 1852.

dec. 1-i levelét uj lakásukról, valamint Tompa 1853. jan. 8-i vála-
szát.

girigári, _ kártyamıfiszó az említett ferbli játékból.
a collegatusnak _ tanártársainak.
én nem irtam neki, _ azaz Pákh Albertnek, aki többször kérte

AJ.-t, küldjön verset a Szépirodalmi Lapokba; ld. 1852. dec. 18-1
és 24-i leve eit.

nem arrogálok. _ nem követelek magamnak.

447. Arany _ Tompa Mihálynak (Nagykőrös 1853. jan. 18.) II.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1095. sz.; csontszínu Llpapíf.

19,7)-:12,2 cm, 1 fol., 1-2. l.: 1. szöveg. Címzés nints. _ Arany ăSZlÓ
hagyatékából (ld. AkÉrt 1899. 664. l. 1095. sz. a.).

H: Kiadatlan.
Válasz Tompa jan. 8. után irt levelére.

2 0 ÍÍ

13

862

,, odicillusodra _ Tompa utólagos levél-kiegészítésére. '
a Gleichberechtigung elvét _ egyenjogúsáäelvet. Rejtett celzás a

Baclı-korszakbeli birodalmi alkotmányra, ' etve Eötvös Józsefnek



1850-ben megjelent röpiratára: Uber die Gleichberechtigung der
Nationalitäten in Österreich.

14 T. Kálmánt _ Tóth Kálmánt.
21-22 Ez ungue leonem ld- Käırméggı ismerni megaz oroszlánt. Antik

mondás, itt pejora v ért em .
31-32 a mutatványt, mi a Phoenixben kíjött. _ A Daliás időkből: Lo-

sonczi Phőnix I. k. (1851) 78-85. .
42-43 Operosãó parvi, (azaz: nos parvi) Carmina. _ Atalakiãva

Horatius l, Carm. IV. 2. 31-32. Horatius szerényen mon ja
önmagáról: ,,0perosa parvus carmina fingo” = „csak szerény mó-
doıãk verltékben úszva költöm a versem" (Nemes Nagy Ágnes
for tása). `

48 Signatum Nagy Kőrös, ut supra. _ Kelt Nagăkőrösön, mint
fent. _ E keltezés ar1'a utal, hogy AJ. jan. 18-án ott levelét fel-
bontotta, hcšgy Tompa jan. 8. után írt _ időközben megérkezett _
soraira is v aszoljon.

448. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1853. jan. 18.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/773. sz.; csontszinű 1. p/apír,

22,3× 14 cm:,P2fol., 1-2ë.k;l.bsê1zöveg, .: /veísek, 4. l.: ]cí.íıŠzés. Kgrös
viasz csét. ostaipecsé : 'yegen es 191 =jan. 19., agy rös
20/ı.PF= jan. 20.]. _ Arany László hagyatékából (AkÉrt. 1899. 612. 1.
773. sz. ak-Í

M: adatlan.
Válasz Arany jan. 15-i levelére.

1 1 Tóth Kálmán Kinizsiének I _ Tisza Domokost is felháborította
a mű. AJ. jan. 20-i válaszában osztotta véleményét, ld. továbbá
Tompának szóló jan. 18-i II. levelét.

13-14 mc:-ii még cikk lesz belőle. . ., Pákhoz küldöm. _ Tisza D. nem
irt ' et a Szépirodalmi Lapoknak.

17 Bár csak minél több versem volna „irói tekintél " elibe való, _
utalás AJ. hírére, hogy T. Domokos egy versét val1ia.kinek elküldte.
Dec. 1-én Tompának másolta le a Te adtad, te vedd el címűt; Tompa
k. nélküli, kb. jan. 8-án írt levelében fejezte ki tetszését. Érdekes,
hogy AJ. se a vers címét, se az „írói tekintély" nevét nem közölte
tamtványával s az sem kérdezte, bár bizonyára érdekelte, hisz
vágyott verseit nyomtatásban is látni, de mestere oly nagy tekin-
tély volt előtte, hogy visszafojtotta kíváncsiságát.

19 mint hajdan Vojtina Gáspáré. _ Vojtina Gáspár, igazi nevén
Mátyás, a humoros ,,Gazs1ádák" írójának, Bernáth Gás ánıak
volt a szolgája, maga is verselt. Nevét AJ. tette halhatatlgnná a
Vojtina Ars poeticájával, melynek eredeti cime: Vojtina Gáspár
levelei Andris öccséhez. (Ld. AJ. kk. I. k. 444-446. 1.).

19-20 a Bete ágyban [c. verse] csak in fictione értessék, _ nem valóság-
ban, esaí mintegy képzelt helyzetként értendő.

55-56 Lássuk hát die letzten Kinder meiner Laune Kotzebue szerint _
Kedvének utolsó gyermekeit, azaz mellékelt verseit: Télen és
Betegágyban. Szövegüket l. e kötet 154-155. l. _ AJ. véleményét
jan. 20-i levelében közölte; ld. e kötet 157. 1.

449. Kovács János _ Aranynak Pest, 1853. jan. 19.
K: MTAK. Kézirattára _ Ms 5451/176. sz.; csontszinű l. papír,

22.7×14 cın, 1 fol., 1. l.: l. szöveg, 2. l.: Clmzm nincs. _ Voinovich
Géza hagyatékából (ld. MTAK. Kézirattára 687/1952.).
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M: Kiadatlan.
Válasz Arany 1852. kb. dec. 23-i elv. levelére".

3

7-8

II_-I2

kedves nöd betegségét _ AJ. e miatt nem tehetett eleget Tisza
Domokos dec. 21-i, Kovács János dec. 22-i hívásának.

Biztasd neki jánosit is, látogasson meg. Én ugyan az ö szakállát
nem nagyon sajnállom, _ AJ. elv.~ levelében írhatott arról, he
a tanároknak meg kell válııiok magyaros bajuszuktól, szakálluktgší
s hogy Jánosi Ferenc már levágatta az övét. A nagykőrösi -A1-egy
János Emlék Múzeum tulajdonában megvan a Gimnázium 185 1...
152-es tanév tanári tablóképe s ezen Jánosi Ferenc még szakállaszm
átható. Közölve: Hegedüs András: Arany jános a katedrán (Bp.
1957) c. könyvében (32-33. 1. között).

készen lesz a frzedfertiger contribuent. _ Békés adófizető, _ hí,,
ha szakállát levágatja és megházasodik. Célzás az önkényuralom..
`ra: az osztrák kormány a békés adófizetőket szerette.

450. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1853. jan. 20
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/840. sz.; csontszinű -"l: papír,

25 X 19,8 cm, 2 fol., 1-3.1: l. szöveg,-4_. l.: címzés. Tört viaszpetsét. Postai
pecsétek: bélyegen Nagykőrös 22/1 [= jan. 22.] és egy olvashatatlan bélyeg-
ző. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 615. l. 840. sz. a.). "

M: 'Kiadatlan.
Válasz Tisza D. jan. 18-i levelére.

3-29

31
32-40

4I"47

52-53

58-60

61-62

63-66

864

Kinizsit helyesen birálta meg .` _ ti. Tisza D. jan. 18-i levelében.
AJ. jelenlegi levele híven tükrözi felháborodását Tóth Kálmán
iránt, aki eposzában _ mint ezt AJ. kimutatja _ Petőfi, Arany,
Tompa műveibőlegyaránt plagizált. még e tárgyban AJ. jan.
18-i ompának írott II. sz. levelét.

Térjün ad propositum. _ Térjünk a tárgyra.
Télen ,° _ Tısza D. e versét jan. 18-i levelében küldte. Szövegét

ld. e kötet 154. 1. 3
Beteg ágyban, _ a. költemény az előbbivel együtt érkezett. Szö-

vegét ld. e kötet_155. l.
Kovács Bácsinak ez uttal nem irok . kérésem van hozzá. _

Egykori nevelőtársát könyvek beszerzésére kérte.
Schwandtner . . . (Különös) tekintettel azon kötetre, hol a Ma-

gister Thuróczy krónika foglaltatik). _ Ez Schwandtner gyűjte-
ményének I. kötetében 'elent megi1Thuróczy mint Mátyás király
korának szemtanúja azért érdeke ette ekkor AJ.-t, mert a Hu-
nyadi csillaga 1853 nyarán készült (ld. AJ. kk. I. k. 487. 1.) _ A
Mátyás anyja 1854 elején jelent meg (ld. AJ. kk. I. k. 480. 1.).

Endlicher: (. . nem régi kiadás). _ A Rerum Hungaricarum
Monumenta Arpadiana 1849-ben jelent meg; Endlicher Anonymus
krónikáját is újból közölte. Anonymi Belae Regis notarii de gestts
Hungarorum liber (Viennae, 1827.)

Podhrádczky: Cronicon Budense és Kézai Simon. . ha Pod-
hrádczky nem volna akkor : Horányi-: Simonis de Kéza. _ E kzrórıëkg-
kiadások közül a Budai Krónika az Anjou-kor krónikásai kozul
Kálti Márk Képes krónikáját, valamint Küküllei János Nagy L{=l]0-9
királyról készült életrajzát is tartalmazza. Ezek a Baltás idő/
folytatásához szolgáltak forrásul. Ekkor leginkább 'mégis 2III-11-*ik
-örült AJ., hogy a Budai krónika jegyzetanyagában megtalálta H
forrásanyagot, amelynek alapján _ a Dubnici krónika năomán -'-_-_szem Leezıõ e. ,,1.egena8"-jar n-ce. (Ld. febr. 3-1 level .): Kéza'



Simon munkájára pedig azért volt szüksége, mert Kézaiközölte
először a hun-magyar krónikát, melyet AJ. a Csaba királyfi első kl-
dolgozásához használt. Ekkor már megjelent a Keveháza; ennek
sikerzâ-:kis ösztönözhette, hogy a hun mondakörrel tovább foglal-
koz .

E történeti forrásoknak Kovács János és Tisza D. azonnal
utána jártak, az eredményről Kovács jan. 25-i és 27-i levelében
számolt be AJ.-nak.

451. Pákh Albert _ Aranynak Pest, 1852. [1853.] jan. 20.
K: MTAK. Kézirattára -.Z K. 513/419. __sz.; csontszinű _l.1papír,

af sg.: .fn-z.:..1~:.§~. :1°`f°-g.:.f;?. 1* ";a;eë;.§1`:f,?-. isI Y Z . ='- ._ . . -_ _ = .

21_.]. _ Arany Lãszló hagyatékából (Ld. AkÉrt. 1899. 602. 1.).
M: Kiadatlan.

A keltezéshez: Pákh _ lévén az év első hónapja _ tévedésből _
1852-t írt, holott levele 1853 januárjában ke t, mint az a levél
tartalmából is kiderül.

2-5 f. hó 6-án küldtem hozzád egy levelet, mellyben 10 pft volt zárva.
Egyuttal megkértelek. . . tudósits. _ Pákh leveléäsjan. 5-én írta,
6-án adta fel; utóiratában valóban kérte AJ. ért tését. A költő
válasza nyilván feleségének betegsége_miatt maradt el. Sógorángk

I jan. 15-1 levelében je 1, hogy „annyıfelé kell most válaszolnia .
'9 Hogy vagy velunk megelégedve P Szólj hát! _ Pákh surgető kér-

dése mdokolt előbb jelzett részletes beszámoló levele után.
12-13 Tompa Miska. . Örvend,'. . . gyermeke született _ 'I_`ompa

második fia, Géza, 1853 januárjában látta meg a napvilágot.
ÁIEIÍŐ gyermeke, Kálmán, 1850-ben született. de CS2-li két hŐI1&P1g
t

16-17 Szász mai s minapi leveleire Gyulai készül.. . felelgetni _ Szász
Károlynak Gyulaihoz írott leveleiből csak néhány maradt fenn,
azok is az 1860-as évekből. _ Gyulainak Szászhoz intézett, fent-
mzíradt levelei közül 1851. ápr. 26. után az első 1853. május 8-án
ke t.

452. Kovács János _ Aranynak Pest, 1853. jan. 25.
`=- K: MTAK. Kézirattára _ Ms 5451/177. sz. ; csontszinű l. papír,

22 )`<~14 cm, 2 fol., 1. l.: 1. szöveg, 2_3. 1.: üres, 4. 1.: címzés. Pecsétek nmcse-
nek. _ Voinovich Géza hagyatékából (ld. MTAK. Kézirattára 687/1952.).

M: Kiadatlan.
VálasazkArany jan. 20-i kérésére, melyet Tisza D. közvetített Kovács-

n .
2_3 Schvvandtnernek I-ső kötetét,. . . ime küldöm; _ Jánosi Ferenccel

küldte. Erről e napon Tisza D. szintén írt.
4-; megkaptam a 2-k és 3-k kötetet is. . . ha ezeket is akarod légy szives

velem tudatni, _ Schwandtner II_III. kötetének beszerzéséről
Kovács jan. 27-i levelében ismét me érdeklődte AJ. vélemé-
nyét, aki febr. 5-én még azt is kérdezte 'lsisza D.-tól, nem tudnák-e
csak a III-kötetet megvenni, de márc. 2-án már beleegyezett
mindkét kötet együttes megvásárlásába.

8-10 Kézai Simont még talán megkapom. de sem Endlichert, sem
Podhraczkit. . . _ jan. .27-én már csupán Endlicher hiányáról
értesítette AJ.-t.
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IO'-III A Chrestomathia végett is engem kért meg jánosi, _ Toldy Ferenc;
Magyar Chrestomathia c. íüzetes szöveggyüjteményének beszerzé-
sére. Ennek Második évfolyam II. füzete AJ.-nak is megvolt, s
könyvtárának részlegével Nagyszalontára került. (Ld. Debreczeni
Ferenc: A] . könyvtárának katalogusa. MTAK. Kézirattára Ms
5234 (17. sz. 16. l.)

453. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1853. jan. 25.
K:MTAK. Kézirattára _ K. 513/774. sz.; csontszinű l. papír,

22>< 14,1 cm, 2 fol., 1-2. 1.: l. szöveg, 3_4. 1.: versek. Oímzés nincs. _
Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 612. l. 774. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany jan. 20-i levelére.

3_4

12-13

Schwandtnernek. . három kötetit, stb. _ E forrásművek beszer-
zésére AJ. jan. 20-án Tisza D.-nak írt levelében kérte Kovács
Jánost, aki szintén jan. 25-én számolt be az eredményről. A mű-
vekről részletesen ld. AJ. jan. 20-i levele jz.-ben.

szeretném. . . Moore-ra való előfizetés körül némileg felvilágosi-
íaniié-1;-Š AJ. Tisza Kálmán 5 pengőjére emlékezett. (Ld. jan. 26-i
OVB .

'I`ísza Domokos e levelében küldött versei:
Tél van úgy e. és Szerelmi dal. Ária .` Veres bársony süvegem. _
A versek szövegét ld. e kötet 160-161. 1. _ AJ. megjegyzései e
versekről: jan. 26-i levelében, ld. e kötet 161. l. _ A Tél van úgy e
című költemény Vers fogytával cimen meelent TDHV.-ben (41.
1.); AJ. változtatásait ld. jan. 26-i levele jegyzeteiben.

454. Arany _ Tisza Domokosnak N körös, 1853. jan. 26.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 51;fy841. sz.; csontszinű l. Xgpir,

19,6 × 12,4 cm, 2 fol., 1-2.1.: l. szöveg, 3-4 l.: üres. Címzés nincs. _ any
Le.-:zıõ hegyefeızebõı (ld. Aıeáı-L 1899. 613.1. 841. ez. 4.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tisza D. jan. 25-i levelére.

2

4_5

6-9

866

akárhogy difámál `a, az az első vers jó, _ akármilyen rossz hírét
is költi _avers jól A Tél van úgy e c. vers (ld. e kötet 160. l.).

Az eszmére nem azt mondja Tompa a Délibáb első számában!
[1853. 'an. 2.] _ A madárêyiaihoz c. versében az itthoni ,,berek"-
hez valló hüségre szólítja f társait: „S ti hallgattok? elkészíiltök
innen? | Itthagynátok bús anyátokat ?" _ kérdi szemrehányóan,
míg Tisza D. %_llš<öltőkFlÍaflgatásaÉ1{: <i:llenej:Šé|tben TX-1]npávaıl),áaki
arra biztat`a et: ,, 'aim, cs e 'et " _ . _ r a
kérdésben Tompával értett egyet _ Tiszá Domokos: Tél van úgy e
ãiáäölteményét Vãrs špgytával c. felvette TDHV. közé (41. l.)

bi néhán a r v toztatással:
1. vrsz.: 1. s0)i` vıégénz vessző helyett: kérdőjel.

2. sor végén: pont helyett: vessző.
3. sor végén: érdőjel helyett:
4. sor vésgén: ba .pont helyett: kérdőjel.

3. vrsz.: 4. sor: ,, az oromnek forró napja sut". _ helyett:
„S az örömnek ifjú napja süt".

4. vrsz.: 4. sor: ,,Nékem is szállásra szárnyakat I" _ helyett:
,,Nékem is repülni szárnyakat l"

A népdalt illetőleg _ '1`isza D.: Szerelmi dal. Ária : Veres bársony
süvegem. _ A verset ld. e kötet 161. 1.



16 A Kálmán 5 ê.Íng{ójére tisztán emlékszem, _ amit 1852 őszén
Geszten előfizet ' jul adott Szász Moore-fordításkötetének tíz
példányára. (Ld. Tisza D. jan. 25-i levelét.)

455. Kovács János _ Aranynak Pest, 1853. jan. 27.
K: MTAK. Kézirattára _ Ms 5451/178. sz.; csontszinű l. papir,

22 × 14,1 cm, 2 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2_3. l.:ü1-es, 4. 1.: címzés. Vörös viaszpe-
csét. Postai pecsétek: bélyegen Pesth ãš/1 [= jan. 27.], Nagykőrös 28/1.
[= 28.]. _ Voinovich Géza hagyat' ából (ld.MTAK. Kézırattára 687/
1952..

( M: Kiadatlan.
2-4 nem kaptam még meg. Endlichert. _ Az AJ.-nak beszerzendő

könyvekről ld. AJ. jan. 20-i, Kovács J. és Tisza D. jan. 25-i leveleit
és ezek jegyzeteit.

15-16 Schwandtner 2-k és 3-k kötetét illetőleg bevárom rendelkezésedet. _
AJ. febr. 5-én azt kérdezte Tisza D.-éktól, vajon a III. kötetet
„nem lehetne-e külön megvenni ?“ _ Tisza D. és Kovács J. febr.
12-i válaszukban tájékoztatták, hogy magas ára miatt egyelőre
nem vették meg. _ AJ. márc. 2-án kérte Tisza D.-t: „ha az anti-
quarius a két kötetet (II. és III.) Schwandtnert feljebb nem lici-
tálta. . vegyék meg. A mű II. kötetét: Schwandtner, J. G.:
Scriptores rerum kung. veteres. Ed. tertia Pars II. 1768. _
mivel AJ.-nak e kötetre nem volt szüksége, _ a nagykőrösi
Gimnáziumnak ajándékozta. (Ld. AJ. kk. XIII. k. 234. l.)

456. Arany _ Pákh Albertnek [Nagykőrös, 1853. jan. 29. kb.]
K: Elveszett. _ Utalás a levélre: ,,Irtam Pákhnak, hogy Kovács

Bácsit tartozásomra nézve elégitse ki." (Tisza D.-nak, márc. 2.) _ A kelte-
zéshez: Kovács az AJ. által jan. 20-án kért s beszerzett könšvek árát jan.
25-én és 27-én írta meg. Levele 28-án ért Kőrösre. Feltehető, ogy AJ. más-
nap, 29-én intézkedett tartozása kiegyenlitéséről. _ AJ. tartozásának össze-
ge:

Schwandtner I. kötetért . . ._ pft. [pengő forint] 50 p. x. [pengő krajcár]
Podhráczky 2 pft. _ p. x.
Horányi . . . . . . . . . . . . . . . . _ pft. 48 p. x.

Összesen: 2 pft. [pengő forint] 98 p. 11. [pengő krajcár]
Schwandtner II. k.-re elő-

- 65 p. x.
A P -kal küldetett végöszi _ Í _ _itt

szeg: 3 pft. [pengő forint] 63 p. x. [pengő krajcár

(Schwandtner II-III. kötetének ára 1 pft. 30 p. x. volt; mivel AJ.-nak
csak a III. k.-re volt szüksége, feltehető, hogy annak árát küldette el.) Ezt a
végösszeget valószínűsíti Pákh ápr. 8-i leve e: „Kovács Jánosnak azt a 3 ft
s nehány krajczárt annak idejében kifizettem.”

457. Szilágyi István _ Aranynak [Máramarossziget, 1853. jan. 31.]
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/671. sz.; kékessziirke l. papír,

24,8× 20 cm, 2 fol., 1. 1.: l. szöveg, 2_3. 1.: üres, 4. l.: címzés. Viaszpewét
kivágva. Postai píecsétekz bélyegen Márm. Szigeth 31/1 [= 31.], Pesth
4/2 [= febr. 4.], agy Kőrös 5/2 [= febr. 5.]. _ Arany Lász ó hagyatékábol
(ld. AkÉrt. 1899. 609. l. 617. sz. a.).

M: AJLevIB. 253. l. Teljes szöveg.

55" 567



2 csak nem két.é-vi hallgatás _után, _Arany utolăára még Szalontá.
ról 1851. jan. 18-án írt Szılágyı Istvánnak (l . AJ. kk. XV. k.
327-328. 1.). Szilágyi ezt követően már korábban két ízben is
felkereste Aranyt levelével (1851. febr. 1-én, majd júl. 5-én ld.
ÉJ. ĂCIV.k. illetveal;-j72éı_t3{74.“ 1.),éãle jválaszt mán

a . any ga nemes e orıılm ye magy _
záäonem is csu án Tom ával kialakult benső esebb bará M e_P P tâã-g
Mint Araäy 1853. febr. 5-én kelt válaszlevelén néhány elejtett
mondatá l kitetszik, neheztelt Szilágyira, egyrészt mert az fele-
let nélkül hagyta tanári munkájára vonatkozó kérdését, másrészt
nem értesítette sem házasságáról, sem azt követően Szalontán
tett látogatásáról.

458. Tompa Mihály _ Aranynak Putnok, 1853. jan. 31.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513É1 336. sz.; szürke 1. papír, 2

cm, 1 fol. 1. 1.: 1. szöveg, 2. 1.: üres. és nincs. _ 1939. évi ak
beszerzés.

I-I iz: sr: *J
émiai

M: AJLevIB. I. k. 289. l. Teljes szöveg.
2.

4

Ismét Kassára ideztettem, _ előbbi meghurcoltatásáról ld.
AJ.-nak írt 1852. máj. 20-i, júl. 6-i, aug. 5-i leveleit.

Sors mala, nihil aliud ! _ Balszerencse, semmi más I Fordítottja
Zrínyi Miklós jelszavának: „Sors bona, nihil aliud I" = Csak jósze-
rencse, semmi más I

459. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1853. febr. 1.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/775. sz.; csontszinű 1. papír, 22 X 14

cm, 2 fol., 1-2. l.: l. szöve , 3_4. l.: versek. _ Címzés nincs. _ Arany
László hagyatékából (ld. Akärt. 1899. 612. 1. 775. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany jan. 26-i levelére.

7-8

8

11-12

13-19

8.68

Arany bácsi comissiójából négy ant° uariust is felhánytunk, -Ld.
AJ. jan. 20-i Tisza D.-nak írt levelét, továbbá Kovács jan. 25-i
válaszát.

három költőt vettem. . _ Fazekas Mihály, Szentjóbi Szabó
László és Thomson, James verseit.

Fazekast, miután Lúdas Matyit már rég olvastam stb. _ Amit
Tisza D. utóbb megbánt, hogy megvett: Fazekas Mihály Versei.
Öszveszedte Lovász Imre (Pesten, 1836) _ c. kötet.

Szabó László igen kellemesen lepett meg, _ Megvásárolt kötete .°
Szentjóbi Szabó László költeményes Munkái (Pesten, 1820.) _ A
tizenhat éves Tisza D. biztosan ismeri fel Szentjóbi legjobb verseit.
Az elsőül említett Az együgyü paraszt máig szerepel szöveggyűjte-
ményeinkben. A címbeni ,,együgyű“ gãslãő kora szóhasználatában
„egyszerű”-t jelent. A költő együttérz 1, humorral vetíti olvasóı
elé Pált, a jobbágyot, akit a postára küld ura, hogy elhozza a cí-
mére érkezett levelet. A kor jellegzetes ägıırája, a német posta-
mester ,,nóc krajcer”-t kér a lev 1 vitel jáért; a 8 krajcár „fél
napszámdíj”, Pál tehát sokallja; mivel azonban hiába próbálja
lealkudni, amíg a tás másfe é matat, Pál _ gazdája leveléheñ
még- hozzácsenlkcélz másikat. ,,Kend aztán mit csinál vele ?-
- érdezi az uraság. Pál így felel: „De biz uram, nem megy 6
kárba, | Mert van e öcsém Fejérvárba, j Kit ezelőtt két eszten-
dővel | Egy verbuniyus elvitt erővel. | Jó esz néki az egyik levél.
| S megizenem, hogy az úr is él." _ |



18-19 Thomsonról nem is szólok, az idegen, tehát of course. . . jobban
ismertem _ ,,persze", hogy jobban ismerte az idegen költőt a
hazainál, ez a főrendűeknél e korban _ tenrıészetes. Thomson,
James Európa szerte híres műve, a Seasons (1726-30), történetek-
kel váltakozó, megkapóan költői természetleírásaival hatott kora
költőire, így Tisza Domokosra is, mint _ pl. a személyes élménye-
ket szintén tükröző: Kovácsiban, Utközben Nagykovácsiba c. ver-
sein látható.

Tisza Domokosnak e levelében küldött versei: Kesergés, Hon-
vágyÍvSzövegüket ld. e kötet 164-165. A Honvágy megjelent
TD . között (42. 1.) AJ. kevés változtatását, valamint bírálatát
a veıiısekről ld. febr. 5-i levelében és a levél jz.-ben; e kötet 167-
168.

460. Arany _ Szilágyi Istvánnak Nagykőrös, 1853. febr. 5.
K: MTAK. Kézirattára. _ K. 513/702. sz.; fehér l.papir, 25,6)-< 20

cm, 2 fol., 1-2. 1.: l. szöveg, 3. 1.: üres, 4. 1.: címzés. -Tört vıaszpecsét. _
Postal pecsétek: Máramaros Szigeth 5/2 [= febr. .], Nagy Kőrös 5/2
[= febr. 5.]. _ Arany László hagyatékából (ld. 1899. 610. 1. 702.
sz. a.).

M:AJLevIB. I. k. 254-255. l. Kihagyásokkal. _ AJ. VM. IV. k.
18- 19. l.

4 1 4 a lapidaris betüket és beszédet _ a kőfeliratokon, emléktáblákon
szokásos írástípust és a rövidségében, tömörségében is ünnãpélyes
stílust, amelyet Arannyal való barátságának felujítására tör edve,
Szilágyi 1853. jan. 31-i levelében használt.

5-6 egy kérdést intéztem vala hozzád _ a Tisza-családhoz készülve
nevelőnek, kérdezte költőnk Szilágyi Istvántól 1851. jan. 18. kelt
levelében: „Ha I. költészettudományt általában, especie: a) klas-
sikai (ó) költészetet b) latin prosodiát c) Mytho ogiát (görög,
római) II. Magyar költészetet s ennek történetét etc. _ szóval
a költészetre vonatkozó minden ostobaságokat alapããan akarnád
tanítani, nem középiskolában, hanem legjobb mag evelés által
kifejlett gyermeknek (de 13 éves lgyenneknek) micsoda könyveket
llíasználnál segédforrásul, _ kéz' önyvül etc?” (Ld. AJ. kk. XV.

. 328. 1. .
8-9 Te meglfordultál Szalontán _ minden bizonnyal 1852 nyarán, a

vizsgák után, augusztusban. Ekkor már Szilágyit mind hivatala,
min családi körülményei szorosabban Máramarosszigethez kötöt-
ték: 1850 óta igazgatója az iskolának, 1852-ben már házasember.
(,,1852. alkalmasınt mmt nős embert talál" _ jelezte Aranynak
már 1851. júl. 5-1 levelében. Ld. AJ.kk.XV. k. 374. l.) Arany ugyan-
csak a vizsgák után, aug. 5-én vitte családját sógorához Szalon-
tára, s bár maga a nãár egy részét Geszten, Tiszáéknál töltötte,
aligha lett volna aka álya a Szilágyival való találkozásnak. (Ld.
Kovács János Aranynak 1852. júl. 12-én, valamint Arany Tompá-
nak Š852. okt. 1-én írt levelét, továbbá Voin. AJé. II. k. 141. és
142.

9 ,,elvadultam, elzüllöttem". . . _ Arany itt a Toldiból idézett sza-
vakat önmagára vonatkoztatja:

Elvadulsz, elzüllöl az apai háztól,
Mint a melly kivert kan elzüllik a nyájtól.

(III. ének, 295-296. sor)
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Tarval minte 5oo pen őm kerűlt _ adat Arany irói jövedelmé-IV 8}' 3,, . .. .. . . . ,
hez; 1852-ben nagyobb muveı kozul csupán A nagyidai ozzganyok
jelent meg (Pest 1852. Müller Gyula kıadása. 120 1.), ennek díja
300 forint volt.e(Lıi. Voinã;1AıiIÉ].Šál. k. 131. 1.)

quondam - gy or, v a
Mi a ellemi oldalt illeti, - a bécsi kormány 1850-ben kiadott

Organisaséionsentwurf c. rendelete értelmében a hároméves (illetve
a taııitóképzést szolgáló további csztállyal néäéves) nagykőrösi
gimnáziumot a város nagy áldozatkészséggel k ytelen nyolcéves
gimnáziummá fejleszteni. Ezzel az önkényuralom különös figyel-
mét vonja m ára az intézet, tanáraival szemben egzrre újabb
követelésekkelıšépnek fel, állásukat csak éveken át tart vizsgála-
tok eredményekent tekinthetik végle esnek. (Ld. fõként Benkó
Imre: Arany jános tanársága Nagy-Kšrõsõn. Szilágyi Sándor elõ-
szavával. Nagy-Kőrös. 1897. 184 1. 1 t.) Jellemző az mtezet hely-
zetére a Pestı Na ló 1852. júl. I-én közölt, és június 27-én kelte-
zett híre: „Ma dél)után 2 órakor utazott át városunkon cs. k. bel-
miniszter Bach Sándor úr Ő excellentiája. Polgánnesterünk s több
tisztjleink által tisztelgõleg fogadtatása után, méltóztatott õ
exce entiája csak a közelebb mult évben alakított teljes gymna-
slurnunkat megtekinteni." Ezt a látogãtást minden bızonnyal az
'kl t á'k ánaki lkllettvise 'e.
19 ıfêgseãliıaıhı bgiıinünkets É; ãz önkényuralom szabályozta még a
bajusz- és szakállviseletetis (ld. Arany Tompához 1852. dec. I-én
irt levelét), engedélyhez kötötte a tankönyveket, állandó igazga-
tót követelt a elekezeti iskolák élére, megfelelõ létszámu tantes-
tületeãlaz isšläılálilëıa õtb. AĂ`any§Iezı:k az áltãláncís zaklatások ıs
yugt 't°. .'. '. ..z6o-23..

n a néllgiill, ]hogy( a régcäın megigért nyilvánosságot megadnák. - A
nagykőrösi gimnázium 18 5 3. aug. 8-án a rotestáns ıskolák közül
elsőnek kapta meg a nyilvánossági jogot; Szilágyi István márama-
rosszi eti ıskolájának e jogot csak 18 55-ben adták meg. (Ld.
Benkä id. mű 61. l., illetve Hajdu Nagy Sándor: Szilágyi István.
Szilágyi Album. Szerk. Várady Gábor. Bp. 1885. 14. I.)

megbenevolizálnak biztosıtanak jóakaratukról.
űegborotválnak - célzás a szakáll- és bajuszvíseletet szabályozó

e tett rendeletre.
t `ák k' á ˇ, h t ' b' 't á t tassunk elő, -ezíí Ãëëiodaıšăn íifšg h2íš'z'Éš'%'ãzÍ,';”íAS2'Íf'ı'Ll'A'§z'ÍfyČ”č'„k 1855. „mz

4-én írhatja megkönnyebbülten Tompának: „8-an -. 2118 Wífk-liche
Lehrer' - vagyunk elismerve, azok t. i., kik már 1848 előtt is
tanitottunk". (Nagykőrösre a rendelet csak 1856. jan.-ban erke-

zetâ.ã:te1Š)il_le'qui šrocul nããíatiis! -- ,,boldog, ki a közügyektől

tállšlginenoniıcilclšet lgáliiitisulrörnyéki közsé , ahol az öreg Rousseall
élete utolsó idejében lakott; a békés vidãci élet jelképeként emle-
getik költõink így Csokonai A tihanyi echóhoz c. versében.

,Jevooare griıdum, hoc Opus, hic labor est" -. visszalépfli. CZ ám
a munka, ez a fáradság !

b ázsiás szekerek ~ poggyászszállltó szekerek,
Fašıtzé-t ir - gúnyképet, grimaszt, torzképet. _ _
Czigányok - A nagyidai czigányok c. komıkus-szatınkuã epûfiã
lehetett volna azt méltányolni - Arany mélyen fájlalta, Og?



nagyidai czigányokat kicsinyléssel f adták, merőben a cigány-
élet rajzát látták benne, s nem érzékäték azt a mély keserüséget,
amely az eäosz sugallója volt. (Ld. Voin. AJé. II. k. 132_139._l;)

45 Ha üres, a tartalmatlan _ Arany ıtt Toldy Ferenc lesújtó krıtı-
kájára céloz, aki szerint a mű „szomorú aberratiója egy ntka SZÍE
léleknek, nem a tárgynál fogva, mert a költő minden tárgyn
kölcsönözhet költői rdeket az eszme által, melynek azt vivõjévé
teszi; de a tartalmánál fogva, mely _ áldatlan üresség". (Új-
MagyMúz. II. évf. 1851-52. I. k. 682. 1.)

46 állapoté, melly az ostromról neveztetik _ az ostromállapoté, amely
a szabadságharc leverését követte, az ország életét megbénltotta,
s ilyen értelemben üressé, tartalmatlanná tette.

47 Node igaz-e Šãšy megházasodtál P _ Szilágyi István 1851. dec.
30-án vette fel gül Hódor Papp Borbálát. Mikor Arany e soro-
kat írja, már gyermeke is van: az 1852. dec. 8-án született István.

48 aprês _ utánaınegyek, azaz vele tartok, szintén neheztelek.

461. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1853. febr. 5.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/842. sz.; csontszínu l. papír,

19,7 x 12,5 cm, 2 fol., 1-2. 1.: l. szöveg, 3. 1.: üres, 4. 1.: cimzés. Tört viasz-
pecsét. Postai pecsétek: Nagy Körös 5/2 [= febr. 5.], Pesth 7/2 [= febr. 7.].
._ Arany Lászıodhzgyztékábõı (ld. AL-.Éı-t. 1899. 615. 1. 842. sz. a.).

M: Kiada an.
Válasz Tisza D. febr. 1-i levelére.

2_3 Szabó László iránti szeretetét szeretem, _ Szentjóbi Szabó, akinek
verskötetét Tisza D. megvette.

6 k Kesergés _ E verset 'I`isza D. febr. 1-i levelében küldte; ld. e
ötet 164--165.

15 A ,,Honvágy["]ban stb. - E vers az előbbivel együtt érkezett;
ld. e kötet 165. l. _ AJ. fölvette TDHV. közé (42. 1.). Változtatásai
a következők: öt, négysoros versszakra tagolta. Módositásait ezek
szerint közöljükzgén ál
1. vrsz. 1. sor vé felki tójel helyett: vessző.

2. sor végén pont helyett: vessző.
4. sor: „Végre még is hátul elmaradtál." _ helyett:

„Utoljára mégis elmaradtál."
2. vrsz. 1. sor: ,,Eln1aradtál!" _ felkiáltójel helyett: vessző: „El-

maradtál,"
2. sor: .vissza vágyik" _ helyett: ,,visszavágyi.k.“
3. sor: ,,Soká lesz az" _ után: vessző.
4. sor: .fiú vissza térne." _ helyett:

. .fiú hazatérne."
: ,,V'idám arcát" _ cz-vel: „Vidám arczát"

. : „Záganak be." _ vessző helyett: felkiáltójel.
_ sor v gére vessző.

sor: .uszó képit" _ helyett: ,,. .úszó képét"
5. vrsz. 3. sor: ,,. . .nyúgoti. . ." _ he : ,,. nyugati.

zo és végre kekoıpovíájátüakophoniájátj yitja _ rossz hangzását.
22_23 a budai Chronikon nem drága már most stb. _ Podhrádczky:

Chronicon Budense (1838).
26, 32-33 Schwandtner. III-k kötetét nem lehetne-e külön megããıni .P _

Tisza D. febr. 12-én tájékoztatta keresésük eredmény AJ.-t,
aki márc. 2-án kérte tanitványát, vegyék meg neki mégis együtt a
II_III. k.-et.

ãã
esës

*PŠŠ
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462. Arany _ Pákh Albertnek Nagykőrös, 1853. febr. 6.
K:MTAK. Kézirattára _ K. 513/427. sz.; csontszinű l. píapiı-,

2 x19,5 cm, 2. fol., 1-2. l.: l. szöveg, 3. 1.: üres, 4. l.: cimzés. -_ ötös
vlaszpetı-sét maradvány. _ Postaı pecsétek: bélyegen Nagy Körös 6/.2
[ı= febr. 6.], [Pesth] 8/2 [= febr. 8.]. _ Arany László hagyatékából (ld,
AkÉrt. 1899, 602. l. 427. sz. a.).

Mı AJLev_]B. II. k. 81-85. l. Teljes szöveg. _ AJ. VM. IV. k. 42o_

Arany iz atott lelkiállapotára vall, hogy levele kéziratán _ szokásától
422. l.

2

2-3

7-10

10-11

17_18

29-35

40-41

49-51
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eltérän _ sokatőjavltott.
Munkát vársz t lem, kapsz üres levelet, _ Pákh jan. 5-i levelében

megköszönte a Szépir. Lap. számára küldött Rozgonyinét s kérte
AJ. további közreműködését.

Ha csakugyan egy volnék „campestris consiliariusid" kõzűl,.__
mezei, falusi tanácsadóid közül. Az idézett kifejezés A.B.C. =
Kazinczy Gábor: Nyilt leveléből való.

csodálkoznám, ha. . . olly embereket szedtél volna össze. . kiknek
modorát az irodalomra nézve kártékony hatásának tartod: _ AJ,
némi keserűséggel emlékeztet mintegy Pákh leveleire, amel ekben
őt „dolgozó társul" felkérte s köszönte első kiildeményét (ld: Pákh
1852. dec. 18-i, 24-i és 29-i, valamint 1853. jan. 5-i leveleit).

„lámpásos fiúd” _ hajdan az éjszakai vendégeket klsérte=haza.
A szerkesztő mintegy vele küldi vissza a rossz költeményeket.
AJ. itt Pákhtól idézı, a Kazinczy Gábornak = A.B.C.-nek adott
Nyilt válaszból. (Szépir. Lap. 1853. febr. 3.)

mint A.B.C. mondja: _ azaz Kazinczy Gábor a Szépiro-
dalmi Lapok 1853. febr. 3-i számában: Nyilt levél c. cikkében. Alá-
irása: „A.B.C. ex`táblabiró”. (157-158. 1.) _ E cikket, minthãã
több levélben utalnak rá, részletesen ismertetjük aSzépir. Lap- ,ADATTÁR. _ Palm Albert hozza eaatıaızezõ Nyit vezaszavaı
együtt (158_16o. 1.).

Roz onyinét. . . ti megdicsérte'tek,. . . ez egyszerü népies jószág. . .
a kiilffild tanulmányozásának eredménye, _ a skót balladák közt a
magyaná költött Sir Patrick Spens is hatott rá, mert mint AJ.
maga közölte Szász Károllyal: ,,a gálya s vészteli hajózás gondo-
latát e skót ballada költötte fel benne.” (AJ. kk. I. 464. l.)

én vandali módon jártam el az utánzásban .` _ barbár módon
járt el _ mint ő mondja? Talán inkább hiszen a Sir
Patrick Spens skót balladát, magyaırá varázsolta. Voinovich Géza
a vers jegyzetében emliti, hogy a ballada forrása: The british clas-
sical Authors. . . Poetry and prose. By L. Henig Ph. D. Bruns-
wick (1852) _ megvolt AJ. könyvtárában.

ki nem látszik,. . . mint Toldiból a Frithiof-rege, vwNibelun-
gen, vagy. . . Homér _ AJ. itt már nem a Toldi első r e g0I1d01-
_ Weber Arturzı Irodalmifllgtásokba Toldi šãereilmébešz (Bp. SÍ6,
191 .35 -381. . `c. tan án á an me a tja, ogy az -
emlitette7hatások it Toldi első réízében vléhetők észre".
a Toldi Szerelmében kimutathatók. „A Nibelungenmonda
bosszú tragédiájából a Toldi Szerelmébén a lelkek psychologlal 1113'
gédiája” lesz. Emellett konkrét hasonlóságokat is emlit: al' 1112111
bánik jól Piroskával, holott megígérte, ezért kell mégha-ÍJJ-163holttestet felesége ajtaja eıe teszik, aka; a Ntbzzaagbaa, az gén-tét
megszegő Sišfridét. _ Tegnér eposzában: a Frithjofbau 3 1-flfá-IX
megtagadja úga: Ingeborg kezét a csak parasztfiú Frithjófliöl, 9-ki



hirt, vagyont szerezni megy el, de mire visszatér, Ingeborg az
ország érdekében féíhez ment az öreg szomszéd királyhoz. Frith-
jlpf ezért párbajra arja kényszeríteni a királyt, akár Toldi _

ar Lőrineet. _ E monda hatását külön tanulmán ban elemzi
még Szentirmay Gizella: Toldi Szerelme és a Frithjoã-'rege c. (Ld.
Bp. Szle 1917. 172. k. 387-404. 1.) _ A homéroszi atást Arany
Toldijában Harmos Sándor az énekek ,,kerek, önmagukban való
bevégzettségében" látja elsősorban. (Ld. AJ. Toldijának keletke-
zéséhez Itk. 1911. 129-142. 1.) A Toldi _ Toldi Szerelme _ Toldi
estéje _ forrásairól, az irodalmi hatásokról ld. az AJ. kk. II. és V.

k' Jegyzeteit e k õ e ez ziz- Ha az „Atri á ragyog ag y t" stb. . . . ha irnék a ,,ha`nali
5 54 kellemii fénfyről", stb. _ Idézetek Berzsenyi: jámborság és kózép-

szer és Kis aludy K.: Róza dala c. verseiből. _ A népköltészet és
a nemzeti költészet viszonyát AJ. már 1847. okt. 1 1-i, Szász
Károlynak irt levelében is fejtegette. (AJ. kk. XV. k. 146-147. l.)

77-79 Most még a Petőfi epocha tart ,' „aura deterior aetas” persze . . .
nagy tehetség, új iráäy, servum pecus; _ A Petőfi-korszakot
,,aranyban", azaz ért ben ,,silányabb kor", s a nagy tehetsége-
ket szolgahad követi.

81-82 nálad lévő ,,mezitlábos" verseim kiadását halaszd el graecas calen-
das .` _ sohanapjára halassza versei közlését, Bár utóbb megen-
gedte közzététe üket, sőt újabbakat is küldött a Szépir. Lapnak,
a Kazinczy Gábor féle cikk okozta sebe sohasem gyógyult be egé-
szen.

463. Pákh Albert _ Aranynak Pest, 1853. febr. 7.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/423. sz.; csontszinű 1. papír 22,7 ×

1 ,4 cm, 2. fol., 1. l.: l. szöveg, 2-3. l.: 4. 1.: cimzés. _ Vıaszpecsét
kivágva. Postai pecsétek: bélyegen Pesth 9/2 [= febr. 9.]. Nagykőrös 10/2
[= febr. 10.].

M: Kiadatlan.
Első válasz Arany febr. 6-i levelére.

2-5 Arzııíira fel vagyok indulva,. . . ennyire félreértetni 8 általad! _
AJ. eseredésének oka: A.B.C., azaz Kazinczy Gábor: Nyilt
levél c. cikke a Szépirodalmi Lapok febr. 3-i számában, amelyet nem
AJ., hanem a Petőfi-epigonok ellen irt. A túlérzékeny AJ. azonban
magára értette.

9 mig bővebben szólhatnék, _ ld. két nap múlva, febr. 9-én kelt
négyoldalas levelét.

464. Pákh Albert _ Aranynak Pest, 1853, febr. 9.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/ 24. sz.; csontszinű 1. papír,

22.8)-(11,4 cm, 2 fol.. 1-4. 1.: l. szöveg. Cärnzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 602. 1. 424. sz. a.)

M: AJLevIB. II. k. 85-89 l. Teljes szöveg.
Második válasz Arany febr. 6-i levelére.

15 ,,a nyilt levelet" és „választ” mentegetnem stb. _ A.B.C., azaz
Kazinczy Gábor: Nyilt levél c. írását és az ahhoz csatlakozó Nyilt
äášäz Pákh Alberttől részletesen ld. Szépirodalmi Lapok, ADAT-

24-25 (áron diferentiákról, -_ A szerkesztő és a szerzők nézeteltéréseire
ut .
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Nem tudom, állasz-e viszonyban vele, _ AJ. csak késõbb került
Kazinczy Gáborral kapcsolatba; utóbb Kazinczy Moliere fordításai
kapcsán leveleztek.

ik. . ollyépiszkos kezekkel nyultak azon dolgokhoz, _ a Petõfi-
epigonok a n pies hagyományokhoz, s így _ a hozzá nem éı-tõk
szemében _ lejáratták, mmtegy megkérdőjelezték az ıgazı népies-
ség igazi értékeit is.

neveiteket némi pietással ugyan, de holmi ,,tempi passati"-féle
sohaj'ok kiséretében szokták emlegetni _ A Petőfi-epigonok az igazi
nepıesség nagyjaıt: Petőfıt, Aranyt némı kegye ettel emlegetik
ugyan, de mint az „elmúlt idők" képviselőit. __

Miskától hallottam. . . anekdotákat. , . nem szükség neveket emli-
tenem _ A Tompától hallott anekdoták a Petőfi-utánzókról szól-
tak, akikkel az Arany levelezésben gyakorta találkozunk: a
,,Tóthok“: Kálmán és Endre, Szelestey László stb.

Ezen sereg ellen irtóháborut inditani,. . kedvencz eszméje K-nak,
_ Kazinczy Gábornak, félreértéseket kavart cikkében.

A.B.C. már elébb. . . irta azt az „Egy kis figyelmeztetést," --
_Kazinczy Gábor (A.B.C.) írása a Szépir. Lap jan.'23-i számában
jelent megZ`(1o7-1-E109. l.).feCHéIlioz benne 'ããth Endrerfiek a jan. 9-i
sz.-ban je tt e ő 'zetésı vására, m yet a szer esztő _ üd-
vözölt. A.B.C. szerint: „Szerkesztő úr üdvözölte. . de bezzeg
nem üdvözöšjük mi." Szerinte a refrén mindig egy: !" _
Ami régen ú.rja oldalát, ezúttal kimondja: az elő ` tések már
valóságos csapások s ez a divat ,,kizsákmányolása az irodalom
érdekemek."

K. G. közel lakik Miskához,. . . mintha ínspirátióinak egy részét
innen venné. _ Kazinczy Gábor iBorsodban, Bãınrfalván lakott,
közel a Gömör me ei Hanvához, az ott lak ompához, s a
kérdésben nyilván šicserélték nézeteãret. Tompa heves természeté-
nek megfelelően figyelte az irodalmi életet. 185 3. jan. 18-án 'már
megírta levelét AJ.-nak (I. sz.) amikor a Délibábban felháborodva
olvasta, hogy őt és AJ.-t Tóth Kálmánnal együtt emlegették, mint
hasonló êârtékrend képviselőit. _ Még aznap megírta AJ.-nak II .
sz. level t.

szerkesztői auctoritást és tudományt ésókajánábeliáıumort -Š Pálãlı,
Kazinczy G. Nyilt leveléhez csatlakoz saját Ny t válasz t in o-
kolja: szerkesztői tekintélyét, tájékozottságát kellett egyesiteniesaját aıaevez Kagan Ábel _ azenati humetavaı.

in loco, _ itt elyben.
A hibának, ha történt, egy része azonban a te vállaidat is terheli _

Pákh kifejti _ miért. E szelid szemrehányásra méltán jogositotta
fel az a bizalom, tisztelet, nagyrabecsülés, elismerés, amivel AJ.
iránt viseltetett.

felkértelek, hogy szóljatok néha arról is, mit gondoltok a lapról, _
Ld. Pákh jan. 5-i levelét. `

ama famosus levelezés bizonyosan meg nem születik, _ az a „l1Í"
res", vagy akár „hírhedt”-nek is nevezhető levélváltásuk: _.aa zi saeafge veg ve a a a. _ . _ -
enyhült Pákh iránt. Febr. 20-tól ısmét jelentek meg versei 21
Szépir. Lap.-ban.



465. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1853. febr. 12.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára _ A. 301/I.
M: Kiadatlan.

9-1o a Délibáb nagyon nem felelt meg a várakozásnak, _ a hozzá fűzött
reményt Jókai személye keltette.

11-12 Egyedül a Szépirodalmi Lapok az, melly. . . megfelel. _ A]
sógora elismerő sorait néhány na pal azután kapta, amikor --
febr. 6-án - Kazinczy Gábor cikke miatti felháborodását Pákh
Albertnek megírta, s kapta Pákh febr. 7-i és 9-i mentegetődző le-
veleit. _ Hogy AJ. neheztelése feloldódott, bizonyítja márc. 2-án
küldött válasza sógorának e levelére.

466. Tisza Domokos és Kovács János _ Aranynak Pest, 1853. febr. 12.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/776. sz.: csontszinű 1. papír, 22 × 14

cm, 2 fol., 1-2. 1.: 1. szöveg. (2. 1.-n Kovács lfánosnak Domokos szövege közé
betoldott pár sora.), 2_3. .-n vers, 4. l.: c mzés. Vörös viaszpecsét-marad-
vány. Postaı pecsétek: bélyeıgen Pesth 13/2 [= febr. 13 .], Nagy Kőrös
14/2 [= febr. 14.]. _ Arany ászló hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 612. 1.
776. sz. a.). _

M: Kıadatlan
Válasz Arany febr. 5-i levelére.

7 ezen ide mellékelt egyetlen verset _ A naphoz címűt. Szövegét ld.
e kötet 176. 1. _ A verset AJ. márc. 2-i levelében birálta meg; ld.
e kötet 182_183. l.

11 Schwandtner- dolgában _ Schwandtner, Johann: Scriptores re-
rum Hungaricum veteres ac genuini. (Bécs, 1746-48.) I. kötete
ekkor már megvolt AJ.-nak. Még a III. kötetét szerette volna.
De räılišvel az antiquarius csak a II. ötettel együtt adta, megvetette
min ettőt.

2o hat szépirodalmi lapot _ ezek feltehetően a Hölgyfutár, a Déli-
báb a Szépirodalmi Lapok, a Budapesti Viszhang, a Divatcsarnok
és a Családi Lapok.

467. Vas Gereben _ Aranynak. [1853. febr. 15.] A
K: Elveszett. _ Utalás a levélre; idézet belőle Voin. A].é. II. 189. l.

_ A levél tehát AJ. elpusztult hagyatékában megvolt. _ ,,Gerebennek én
sem válaszoltam" _ írta AJ. Tompának 1853. máj. 23-án. Tisza D. _
AJ.-nak: „Vas Gereben szeretné a meglevő Toldyt a nép számára folyóiratá-
ban kinyomatni" stb. (1853. jún. 10.)

468. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 18 53. febr. 22.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/777. sz. ; csontszinű l. papír,

22 >( 14,3 cm, 2 fol., 1-2. 1.: 1. szöveg,]š. 1.: versek, 4.1 :üres Cimzés nincs.
-- Arapiy Lásãló hagyatékából (ld. Ak rt. 1899. 61'2. 1. 777. sz. a.).

: Kia atlan.
9 What moralising .P szól Hausner Eugen Aram-hoz, _ Mit mora-

äıšálãz? _ Eııgen_Bulwer regényének hőse. Modelljéről
. DA'I"I` ban.

13 ~14 előttünk álland a csonka hét. _ A húsvét ünnepét megelőző hét,za.. azti.-a-Es.“z°~.z~“; adsz? Ezer?ir ric ens, rcsa war O is or a . _ a ,,
balladá”-t Tisza D. Gyulai Páltól kaphatta meg kéziratban, mert
csak márc. 13-án jelent meg a Szépirodalmi Lapokban. _ Az AJ.
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könyvtárában meglevő: The british classical Authors. . . B L,
Herrig Ph. D. Brunswick, 1852. _ c. kötetben a Sir Patrick Speeze
s az Edwardról szóló ballada is megvolt. ...z

21-22 talán igy is megkeni Apolló fürtjeimet hájjal. _ AJ. Poétai recept
c. versében: ,,Fújad a tılinkót szedtevettés szájjal, | S kenje meg
Apolló fürteidet. . .” (4. vrsz. 3_4. s.; AJ. kk. I. k. 169. 1.)

A levélben küldött Tisza D. versek: Egy alvó gyermekhez és -A
természethez _ szöve ét ld. e kötet 177-178. l. A versek bírálatát
ld. AJ. márc. 2-i levãében, e kötet 183. 1.

469. Tompa Mihály _ Aranynak K. n. [Kassa, 1853. febr. 24]
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/937. sz.; csontszinű l. papír,

22,8× 14,2 cm, 2 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2_3. 1. üres, 4. l.: cimzés. Viaszpecsét
kivágva. Postai pecsétek: bélyegeken Putnok 24/2 [= febr. 24], Pesth
26/2 [= febr. 26.], Nagy Körös 27/2 [= febr. 27.]. _ Arany László hagyaté-
kából (ld. AkÉrt. 1899. 660. 1. 937. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 289. l. Teljes szöveg.
Arany László e keltezés nélküli levél dátumát a postai pecsétek

alapján határozta meg. Téves azonban, h Tom a Hanváról
írta volna, mert ekkor még Kassán volt. Feltãıyétően lıélesége révén
adatta postára levelét.

3 nálam ismét tűz akart kiütni _ házkutatás fengvegette.
4-5 az ember nem lehet elég ovatos illyen szeles id ben a minő most

jár! _ Arany László megjegyzése szerint: ,,Képletesen értve, a
politikai viszonyokra."

5-6 Kaptad-e a. . . nyomtatványt, melyet kértél stb. _ Mivel e kérés-
nek a levelekben nincs nyoma, feltehető, hogy Tompáék 1852.
májusi kőrösi látogatásakor került szóba.

470. Hunfalvy Pál _ Aranynak Pest, 1853. márc. 1. _
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/228. sz. ; világoskék Ljäplr, 29 × 23

cm, 2 fol., 1-2. 1.: l. szöveg, 3. 1.: üres, 4. 1.: cimzés. Viaszpe t kivágva.
Postai pecsétek: bélãegen Pesth 1/3 [= márc. 1.] Nagy Körös 3/3 [= márc.
3.]. _ Arany Lászl hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 597. 1. 228. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2-3 ,,hellén és római remekirók könyvtárát” is kezdik kiadni magyar

forditásban stb. _ A Hunfalvy ajánlotta két kötet: 1. Homeros
Ilias. Ford. Szabó István. Pest, 1853. (Homeros Odysseájának
fordítása 1857-ben jelent meg, ugyancsak Szabó István forditá-
sában.) _ 2. Platón Munkái. Ford.: Hunfalvy Pál. Pest, 1854.
E kötet tartalma: Eüthűfrón _ Szokratész védelme _ Kritón _
Faidon _ Alkibiades _ Lakhesz _ Prótagorász _ Menon -
Gorgiasz. _

19-20 kik volnának hajlandók . megvenni: _ AJ. ápr. 21-i válaszá-
ban mentegetődzve irta, hogy a jelzett kiadványokból csak há-
rom példányt kérhet: kettőt az Iliászból és egy Platónt. _

30 tiszteletemet nyilvánitani Önnek, stb. _ AJ.-nak igen jól eshet-
tek Hunfalvy elismerő sorai; erre vall ápr. 21-i válasza.

471. Ercsey János _ Aranynak [Sályi, 1853. márc. 2. előtt.]
K: Elveszett. _ Utalás a levélre: „Janitól levelet kaptam". (AJ. '-`-

Ercsey Sándornak 1853. márc. 2.) A levél tartalmára nincs özelebbi adat,
csak annyi, hogy a benne levőknek AJ. „igen megörvendett".
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472. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1853. márc. 2.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A .2o9/I.
M: Ercsey, 72-74. l. kevés kihagyással.
Válasz Ercsey febr. 12-i levelére.

10 janitól levelet kaptam! _ Ercsey János elv. levele.
18-22 Sziláä/i is irt mostanában . . . válaszoltam neki, de az óta nem

irt. _ zilágyi István ez év jan. 31-én irt Máramarosszigetről.
AJ. erre febr. 5-én válaszolt. Szilágyi legközelebb csak 1853. dec.
31-én irt újból.

22-24 Nagy Ignácz albumot ad ki; hogy kárpótolja előfizetőit, kik 3 hó-
napra megfosztattak a Hölgyfutár élvezésétől. _ A Hölgyfııtárt
három hónapra betiltották; azonban újbóli megjelenmét három
hét múlva ismét engedélyezték: 1853. évi 35. száma febr. 12-én
jelent meg; 36. száma pedig márc. 5-én.

24 Minket, excommunioá lakat is felszólított, _ AJ. a „kizárta.kat"
jelzőt önma ára, Tompára és Lévayra érti, akikről a 1852.eızt. õ-au újãõı ıeızõzõ te az Újmagy. Múz. ızedvezõtıea b aıataıt.

25 Miskát szegén t kivéve, ki megint Kassára hivatott, _ ld. Tompa
' I febr. 24-i levelét.

27'-28 A ,,Szépirodalmiak" . . . nem rosz „lapok”volnának, _ Ld..Szép-
irodalmi Lapok, ADATTÁR.

30-32 A Délibáb . . . extensiv terjedésre van szüksége. _ Mennyiségi
` ` gyarapodást igényel ; ezért tesz a színvonalat illető engedm -

nyeket.
50-51 az eszélyteleníãztény _ a császár elleni merénylet ; ld. Libényi

János, ADATT .

~473. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1853. márc. 2.
K. MTAK. Kézirattára _ K. 513/843. sz.; csontszinű l.papir,

24,_9Í× 19,7 cm, 2 fol., (a -2. folióból egy csik levágva), 1-2. 1.: 1. szöveg, 3.
1.: üres, 4. l.: cimzés. Tört viaszpecsét. Postai pecsétek: Nagykőrös 4/3
!=_márc. 4.], Pesth 5/3 [= márc. 5.]. _ Arany László hagyatékából (ld.

1- rt. 1899. 615. l. 743. sz. a.).
M: Kiadatlan.
Válasz Tisza Domokos febr. 12-i és 22-i leveleire.

3_4 hogy nolle velle, nekem verset küldjön. _ Akarva nem akarva . . .
17_18 a két kötet II. és III. Schwandtnert vegyék meg. _ AJ.-nak

az I. k. már megvolt, febr. 5-én kérte, szerezzék be neki még a
III. k.-et _ Kovács J. I. 25-én jelezte, hogy a II_III. kötetet
csak együtt tudják megvenni.

2:1 A naphoz _ c. verset Tisza D. febr. 12-i levelében küldte; szö-
vegét ld. e kötet 176. 1.

24-25 Schakespeare (ügy irom, mint a Bp. Viszhang) érezvén, hogy
„finis coronat opus”. _ A befejezés koronázza meg a művet.

27-50 „Egy alvó gyermekhez" _ E vers Tisza D. febr. 22-i levelében ér-
f` kezett; szövegét ld. e kötet 177. 1.
.51-õ-53 „A természethez" _ c. versét Tisza Domokos az előbbivel egy

levélben küldte; szövegét ld. e kötet 178. l.

474. 'I`isza~Domok0s _ Aranynak Pest, 1853. márc. 8.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/779. sz.; csontszinű líăpapír,

ZÉL8 × 14 cın, 2 fol.., 1-2. l.: l. szöveg, 2_3. 1.: versek, 4. 1 : cimzés. ekete
vıaszpecsét-maradvány. Postai pecsétek: bélyegen Pesth 9/3 [= márc. 9.],
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Nagykőrös 10/3 [= márc. 10.]. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt.
1899. 612. l. 779. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany márc. 2-i levelére.

8-9 mikép lehet húsvét még oly messze, _ 1853-ban húsvét márc.
27-én volt.

18-19 ,,pOetry is the heart" _ a költészet a szívben van.
23 Mindjárt jön Télfy, _ Tisza Domokost latin és görög nyelvre

tanította Télfy Iván, a pesti egyetem tanára.
E levélben küldött versek:

Csendes gyász-dal és A tavasz első virága; szövegüket ld. e kötet 184-186. l.
_ AJ. bırálatát ld. márc. 22-i levelében, e kötet 187. l. A Csendes gyász-dal
c. költeményt AJ. felvette TDHV.-be (47. 1.), csupán néhány központozási
eltéréssel (ld. AJ. márc. 22-i levelének jegyzetét).

475. Kovács János _ Aranynak Pest, 1853. márc. 12.
K: MTAK. Kézirattára _ Ms 5451/179. sz. ; világoskék l.papir,

22,2 × 14,3 cm. 2 fol., 1.1.: l. szöveg, 2_3. 1.: üres, 4.1.: címzés.Vörös viasz-
pecsét. Postai bélyegzők: bélyegen Pesth 13/3 [= márc. 13.], Nagykőrös
14/3 [= márc. 14.] és egy elmosódott bélyegző. _ Voinovich Géza hagya-
tékából. (ld. MTAK. Kézirattára 687/1952.)

M: Kiadatlan.
2 az én könnyű legényem elfelejtette stb. _ tanítványa, Tisza

Domokos márc. 8-i levelében.
3 Pákh Albert lefizettette nálam. . _ AJ. márc. 2-i levelében

jelezte T. Domokosnak: írt Pákhnak, hogy „Kovács Bácsit tar-
tozásomra nézve elégítse ki, nem tudom megtörtént-e;“ s kérte
Domokost, irjon nel-11 róla következő levelében. Mivel a fiú elfe-
ledte. ezért írt most maga Kovács János.

4-5 Schwandtnernek másik két kötetét. is megvévén, _ azaz a II. és
III.-at, melynek megvásárlását AJ. szintén márc. 2-i levelében
kérte.

6 Nem jönnél-e be magad érte az Innepek alatt .P _ Tisza D. nagyon
várta már a húsvétot, mert remélte, találkozhat mesterével. (Ld.
febr. 22-i és márc. 8-i leveleit.)

8-9 a kis Gyulaival discurálnak . . kit úgy látszik, surrogatum Arany-
nak használ _ Arany pótlásául, helyetteséiil.

476. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1853. márc. 22.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/84.4. sz.; csontszinű l.papir,

19,3)-: 12,3 cm, 2 fol., 1-3:1.: l. szöveg,4. l.: üres. Címzés nincs. _ Arany
Laszıõ ııagyateızabõı (ıa. Aıtáft. 1899. 615.1. 844. az. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tisza Domokos márc. 8-i levelére.

7 nem lehet Pestre fölmennem ,' _ mind T. Domokos, mind Kovác-':`_>
János többször hívta a húsvéti szünidőre (ld. febr. 22-i, márc. 8-1
és IL2-i leveleiket.) -A levél utóirata szerint AJ. is szívesen ment
vo a.

12-13 „Csendes gyászdal" _ Tisza D. e versét márc. 8-i levelében
küldte; ld. e kötet 184-185. l. AJ. fölvette TDHV. közé 1-)-
Pusztán két betűt toldott be s néhány pontot, vesszőt mód tlfflii
1. vrsz. 1. sor: ,,Kebelemben . . ." _ helyett: ,,Keblemben. . .

3. sor: „Fáj szivem” _ helyett: ,,Fájó szivem"
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vrsz. 1. sor: „Óh” _ helyett: „Oh”
2. sor végére vesszőt tett.

3. vrsz. 2. sor végére kettőspontot tett.
3. sor végére vesszőt tett.

14-24 „A tavasz első virága” _ E vers az előbbivel egy levélben érke-

18
zett; ld. e kötet 185-186. l.

A syntaxisi nuance nagyon csekély. _ A mondattani árnyalat.
általános epitheton _ jelző.19

25-30 ismét terelik a felhőket Zeusszel P _ Utalás T. Domokos levelére,
amelyben jelezte, hogy jön görög-latin nyelvtanára, Télfy Iván.
_ A következő sorok Homéroszra értendők.

477. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1853. márc. 22.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/778. sz.; csontszinű l. apír,

2ı,8>< 14 cm. 2 fol., 1-2. 1.: 1. szöveg, 2_3. l.: versek, 4. 1.: cimzés. Flékete
viaszpecsét-maradvány. Postai pecsétek: bélyegen Pest 23/3 [= márc. 23.],
Nagy őrös 24/3 [= márc. 24.].

M: Kiadatlan.
Arany és Tisza D. ezúttal egy napon írtak egymásnak.

2_3

7

10-12

16-17

A sors . . sem akarja hogy . . Kőrös városát megláthassuk, _
ezek szerint T. Domokos ugy tervezte, ha AJ. nem jöhet, õk
mennek hozzá. Ez évben húsvét márc. 27-én volt.

felszólitom Aranybácsit Pest nevében, _ Domokos ekkor még
hitt abban, hogy mestere fölmehet húsvétkor hozzájuk.

a Szépirodalmi lapoknak számára holmi vizi sulymot [hozva],
mely lapokat hallgatása igen aggasztja. _ AJ.-tól Vizi sulymok
összefoglaló címen I., II. jelzéssel, SOL [= Nap] aláírással a
Szépir. Lap. 15., febr. 20-i számának Csipkebokor rovatában jelent
meg két, négy versszakos kis költemény. (237. 1.) _ Az I.-el jelölt
a: „Magyar Miska ollyan ember, | Hogy a könyvet nem szereti,“
stb. (A kezdő sorok a vers tárgyát is tükrözik.) E vers utóbb De
gustibus c. jelent meg Összes Költeményei között (1867). (Ld. AJ.
kk. I. k. 182, 467. l.) _ A Vizi sulymok II. (Töredék) _ így kez-
dődik: . Gyöngy, harmat, liliom" stb., s benne a költő mind
az ál-népiesek, mind az almanachlíra túlzásaít gúnyolja. AJ. e
versét Poétai recept címen vette fel Kisebb Költeményei közé 1856-
ban. (Ld. AJ. kk. I. k. 169, 461. 1.) _ 'I`isza D. arról, hogy AJ.
„hallgatása igen aggasztja" a Szépir.Lap.-ot, Gyulaitól, Pákh ,,szer-
kesztő társától“ hallhatott. (Vizi Sulyom = úszó növény.)

Engedelmet kérek . . . utolsó üres levelemért, _ a márc. 8.-ira
gondol, melyben elfeledte megírni, hogy Pákh elküldte a pénzt
Kovács Jánosnak, aki utóbb megnyugtatta efelől A.-t (ld. márc.
12-i levelét).

E levélben küldött versek:
Irtam, mindig irtam . és Hazudik az. . c. ld. e kötet 188-189. l.

Ízversek bírálatát AJ. ápr. 21-i levelében küldte, ld. e kötet 199_2%§. l. _
Irtam, mindig irtam . . . c. verset, mely Hafíz hatását tük1'özi: ,, mint

Géber honját, úgy szeretlek téged, . ." stb. _ lényıëges változtatás nélkül
felvette TDHV.-1 közé (43. 1.); ld. AJ. ápr. 21-i le e jz.-ét.

478. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1853. márc. 23.
K: NSZAJEM_ _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára _ A. 301/I.
M: Kiadatlan.
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Arany ezt megelőzve márc. 2-án írt Ercseynek.
3-46-7
7-8

térjünk át immár a törvényes terrenumra _ területre.
és haquofato-mhaígy...
1842-ben . . . Kan Balogh Mártonhoz testamentum irásra lehiva..

tott, _ amire AJ. ezzel kapcsolatos egykori jegyzői tevéken é.
ből emlékezett, bizonyítvány formájában megírta s mellékelte
márc. 28-i, Ercseynek írt leveléhez.

479. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1853. márc. 28.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 299/I.
M: Ercsey, 74-75. l. Kihagyásokkal.
Válasz Ercsey márc. 23-i levelére.

2

14

17-19

37

Sietek küldeni a bizonyítványt _ az 1842-ben AJ. jegyzősége
alatt végrendelkező Kan Balogh Márton végakaratáról.

Nálam van a Sz. László második kötete ,` _ Garay János mfive_
melyre AJ._is gyűjtött előfizetőket. Sok okozott neki
már előbb ıs, hogy a még Szalontán gyűjtott elő tők könyveit
Kőrösre küldték. _ Ercsey ápr. 2-i válaszában közölte Mezey
üzenetét, hogy küldje vissza őket Emichnek. AJ. úgy látszik,
elfeledkezett róla, mert Ercsey júl. 28-án Mezey nevében azt kérte,
juttassa el a példányokat Mezey nevére címezve 'l`iszáékhoz Pestre,
onnan majd elhozzák neki Szalontára.

az új Nemzeti Könyvtárból is ide küldték . mire ő szedett elő-
fizetőket, _ aupéldányokat AJ. és Mezey egyaránt kifizethették,
mert Ercsey J ' . 28-1 evelében továbbította Mezey üzenetét, mely
szerint az előfizetési díjat ő visszakapta Emichtől.

jár-e a diligence Szalontára; _ a postakocsi.

480. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1853. álpr. 2.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ M AK. Mikro-

filmtára. _ A. 301/I.
M: Kiadatlan.
Válasz Arany márc. 28-i levelére.

2
5

16-17

20-22

61
66-67
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Lina _ Ercsey Sándome Nagy Karolina.
fölmenék Rozvány Bandihoz _ Rozvány József kereskedő fia,

aki apja boltját vezette. AJ.-sal egy napon született; öccse,
György jogot végzett. Erzsébet húguk AJ. tanítványa volt. _
AJ. és a Rozvány család kapcsolatairól ld. Sáfrán Györgyi Arany
jános és Rozvány Erzsébet Bp. 1960. Irodt. füzetek 32. sz.

Emeritus gyógyszerész Forneth Károly . a házbérnek 3ik an-
gariáját _ a kiérdemesiilt (emeritus) gyógyszerészsegéd Forneth
K. a tulajdonképpeni házat bérlő Wölfel János megbízásából
hozta a házbér harmadik részletét. _ _

bátyámnak azon utasitását, hogy . . a görbedi 100 fntot kifızes-
sem, _ Kelemen Xavér Ferenc alapítványa, melyet AJ. 1847-ben
vett kölcsön kamatra s amelyet annyira óhajtott már vısszafı-
zetni. Az adósságot véglegesen ez év októberében rendezte E1090?
(ld. okt. 28-i levelét).

infamiter megcsalt. _ gyalázatosan.
A nemzeti könyvtárra nézve fölmerült nehézségeket közöltem M6-

zeyvel, _ AJ. kérte erre sógorát márc. 28-'i levelében, _me1'l3 3
Szalontára, Mezey Ferenc részére rendelt példányokat ıs AJ-'
nak küldték Kőrösre.



71 ő Kovácscsal közölte a dolgot, _ a szalontaiak is, akár Aj., a
sokat Pesten tartózkodã_sg_e:zti nevelőt, Kovács Jánost k
kıılturális elinté .

~73- az öregek is eljőnek _ feleségének szülei.

481. Pákh Albert _ Aranynak Pest, 1853. ápr. 8.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/425. sz. ; csontszinű l.papir,

zz;7× 14,4 cm. 2. fol., (a 2. fol. fele hiányzik) _ 1-2. l.: l. szöveg, 1. l.-n
fent AJ. írásával: „Válasz 27 IV” _ 3_4. 1.: Círnzés nincs. _ Arany
László hagyatékából (ld. Aklšrt. 1899. 602. 1., 425. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2_4 Megtudsz-e bocsátani P Te nem szeretsz levelet küldeni szerkesz-

tőhöz, a mellyben vers nincs _ AJ. Kazinczy Gábor Nyilt levél c.
cikke miatt ]Szépir.Lap. febr. 3. sz.) neheztelt. Febr. 6-i, Pákhnak
szóló szemr yó levelének utóiratában írta a fentieket.

8 s azok az ünnepek olly biztatók is valának _ húsvétra hívták
AJ.-t Pestre Domokosék, de felesége betegsége miatt nem mehe-
tett. Pákh azt remélte, személyesen kiengesztelheti AJ.-t.

-20-21 Kovács fánosnak azt a 3 ft stb . . . kifizettem. _ Ld. AJ. _ Pákh-
nak jan. 29-i elv. levelét és jegyzetét.

26-27 Gyulai . . . jövő számra igért verset, -Miért kellett . . . c. költe-
prıénye a Lap. 30. számában, 1853. ápr. 14-én jelent meg
471-472. . .

28 [Gyulai] három hónap óta irja Szász Károlynak a levelet, _Gyulai
Pál levelezésében nincs ez időből Szásznak írott levél.

.32-34. Tompa Miskától nehány sort vettem . . . Kassáról . . . mindent
igér a megszabadulás esetére. Ez most beállott. _ Tompa ápr. 19-én
írta meg AJ.-nak, hogy újból otthon van.

482. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1853. ápr. 12.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/781. sz.; világoskék l. apír,

22,2)-(14,3 cın. 2 fol., 1-2. l.: l. szöveg, 2_3. 1.: versek, 4. 1. üres. Cšmzés
nincs. _ Arany László hagyatékából (d. AkÉrt. 1899. 612. 1. 781. sz. a.).

M: Kiadatlan.
6 hiába várva mult levelemre a választ, _ utoljára mindketten

márc. 22-én írtak egymásnak, de AJ. csak 24-én adta fel levelét,
várva, hátha feleségãkjıobban lesz, s így ő a húsvéti szünetben
felmehet tanítvány oz Pestre. Nem így történt.

11 Pap bácsi t. i. valósággal hecticában van, _ AJ. nem tudta el-
hinni mindig tréfás ke vű barátjáról, Szabó Józsefről, hogy anš;
nyira betãg. E hírre ápr. 21-én azt válaszolta, hogy a pap tal
„csak rá ar ijeszteni jó embereíre". Nem így volt.

-16 Emődy úr csakugyan házasodik, _ Emődy Dániel szerkesztette
a szabadságharc hivatalos lapját, a Közlõnyt. E lap mellékletéül
tervezték a Népszabadságot, J. és Gondol Dániel szerkesztmében.
Így Emődyt AJ.-hoz elvbatátság is fűzte.

Tisza Domokosnak e levélben küldött versei: Haldokló katona
és N. Kovácsiban. Szövegüket ld. e kötet 196-197. l. AJ. ápr.
21-én küldte véleményét a versekről ld. e kötet 200. l. _Az utób it
Kovácsiban címen fölvette TDHV. közé. (50-51. l.)

21-22 Aldridge igazi művész. De kell-e őt nekem dicsérni, midőn Kúfert]-
beny dicsérte me .P _ A világhíres Aldridge, Ira néger színm vmz-
ről, pesti vendéggszerepléseiről Kertbeny Károly a Szépir.L&p.
ápr. 3., 7., 10., 14-i számaiban.
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483. Tpãgıa Mihály _ Aranynak Hanva, 1853. ápr. 19.
K: MT . Kézirattára _ K. 51 /95 . sz.; csontszinű l.papir, 22 × 13,5

cm,ı fol., I. 1.: l. szöveg, 2. 1.: âmzé mncs. _ A l. apiron AJ. irá3á_
val: „Válasz 27/IV." _ Arany László hagyatékából (ld. 1899. 661. 1,
957. sz. a.). Itt _ tévesen _ mint 1855-ből való levél szerepel.

M: Kiadatlan.
E levél a FONTES sorozat Tompa Míhály l.evelezése c. kiadvány I.

kötetében (276. sz., 228. 1.) mint I 8 5 5. ápr. 19-1 levél szerepel, azonban
egyértelműen 1 8 5 3-ban íródott: 1. mert Tompa Kassáról szabadulásáról
értesifi benne AJ.-t, 2. mert Géza fia születésérõl ir, aki 1853. jan. 13-án
jöttáıa ıflilágä`ã,:)3.(š:nıät Šı levélre AJ. rájegyezte: „Válasz 27/IV." (Ld. AJ.
e v asz eve . . y.

2 itthon vagyok ; _ Tomãát 1853. márc. 28-tól helyezték szabad-
lábra (ld. máj. 17-i lev ét). ,

lo a midőn Kassára kellett mennem. _ Ujbólí Kassára idéztetésé-
rô ld. jan. 31-i levelét.

1o_ı2 Nem emlékszem . . . tudattam-e veled . hogy fiam született. _
AJ.-t nem értesítette róla.

17 pár Olm' kell _ párolni, gőzölni. Gom"öri tájszó. (Szinnyei
József: Magyar Tájszótár, II. k. 83. hasáb.)

/
484. Arany _ Huníalıgf Pálnak Nagykőrös, 1853. á r. 21.
Kz ozsvzıd Árpád t ajdonábzn Pozsony) _ Mgsoıataz MTAK.

Kézirattára _ Ms 5/4.4.. Vomovich Géza atékából.
M: Aj. levele Hunfalvy Pálhoz. Közli: Pais Dezső (Itk. 1910. 4.82-

3. 1.) _ Aj. levele Hunfalvy Pálhoz. Közli: Korompay Bertalan. It. 194.3.
14.4. l.

Válasz Hunfalvy márc. 1-i levelére.
3_4 a rám bízott dologban _ az Uj Nemzeti könyvtár sorozatban a

Hellérı. és Római Remekírók kõn vtára első két kötetének terjesz-
tésére kérte AJ.-t. _ Ld. Hunf/álvy levelének jz.-ét.

485. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1853. ápr. 21.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/84.5. sz.; csontszinű l.papir,

22,2 × 17,9 cm, 2 fol., 1_3. 1.: 1. szöveg, 4. 1.: címzés. _ Tört viaszpecsét.
Postai pecsétek: bélyegen Nagykőrös 21/4 [= ápr. 21.], Pesth 23/4 [= ápr.23.]. -_ Azmıy Lõszıõ hagyatékából (ıa. AkÉrt. 1899. 615. 1. 845. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tisza D. márc. 22-i és ápr. 12-i leveleire.

9 az irtertía _ a tehetetlenség, tétlenség.
I3_16 A geszti ujdonság . rosz Azt gondolom, hogy a pap csak

rá akar íjesztení a jó embereíre _ csupa mendíkáciából. _ A tré-
fálni szerető Szabó József ezúttal nem részvétük felébresztése
miatt mutatkozott bete ek. _ (Mendikáns = koldııló diák; 1:0-
vábbá: a ref. lelkészt kärő, köszöntőt mondó kisdiák, aki ezért
adományban részesült.) _

18 Seqmitur altera pars. _ Következik a másik rész, vagylâ 8
versek bírálata. I

ı9_34 Irtam, minda' írtam _ Tisza D. e Hafiz hatását tükröző verset
márc. 22-i leveléíen küldte; ld. e kötet 188. 1. _ Megjelent: TDHV.

43. 1. lényegtelen változtatásokkal.
2. vrsz. 2. sor: „ifju” _ helyett: „ifjú”.
3. vrsz. 1. sor végére: vessző.

2. sor végére: vessző helyett _ pontosvessző.
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35"'37

35
38_62

47-59

56
53-59
63_65

4. vrsz. 1. és 3. sorban ,,c" helyett: -cz: ,,lidérczszemű,
bérczen".

5. vrsz. 4. sor utolsó szavában rövid helyett hosszú magánhangzó:
„számüze.”

Érdekes, hogy az 5. vrsz. 2. sorában: „E tüzt imádom"-ból, bár
AJ.hazt írja: ,,a tüzt kı kellene vetni.” _ a TDHV.-ben mégis
meg agyta

Hazudik az . . E vers az előbbivel egy levélben érkezett, szö-
vegét ld. e kötet 189. 1.

passirt _ meg elmehet (ez a _vers). _ '
Haldokló katona ._ E versét Tısza D. ápr. 12-ı leveleben küldte;

ld. e kötet 196. l.
ıh1,,Remete [ Lehetne, . . .” stb. _ AJ.-t a javítás e kis rigmusra
ˇ ette.

Sapperment! _ Terinšettét I (ném.)
Hagyja Kálmárıirıkna az illyen képeket. _ Lisznyai és Tóth

Kálmánnak.
N. Kováostˇbarı _ Ezt az előbbivel egy levélben érkezett verset

(ld. e kötetben a 196-197,. 1.) AJ. Kovácsiban felvette a
TDHV. koze (510-1-1-51. l.) Modosításozlãat csu án a kozpontozásban
s néhány rövi - osszú magánhang esetében végzett.
1. vrsz. 1. sor: „nyugoti bércen" _ helyett: „nyúgoti bérczen"

3. sor végére vesszőt tett.
1_3. sor végére vesszőt tett. __ _
1. sor: ,,1efordul” _ helyett: rovid „u”-val.
1. és 3. sor v ére vesszőt tett.
2. sor: „sem jég" _ helyett: „nem jő"

4. vrsz. 1. sor: ,,m_eg,esendűl”'_Ihelyettzurövid ü-vel.
3. sor: „ifju -t hosszu ,,u -val kozolteãiÉ :Dirt végére

vess e .
5. ,régolta" _ helyett: „régóta”

4. sor: ,,körül," ,,gyül“ szavakat hosszú ,,ű"-vel írta,
s a „körül :” után kettőspontot tett.

9* ii
486. Kovács János _ Aranynak Pest, 1853. ápr. 25.
K: MTAK. Kézirattára _ Ms. 5451/180. sz.; csontszinű l.papir,

22,5×13,5 cm, 1 fol. 1. 1.: 1. szöveg, 2.l.:üres.Címzés nincs _ Voinovich
Géza hagyatékából (MTAK. Kézirattára 687/1972.).

2-4
8-9

M: Kiadatlan.
Legközelebbi leveledben . nem emlitettél semmit, . . . -nőd egesz-

ségéről _ AJ. utoljára Tisza D.-nak áıpr. 21-én írt.
ka. . makacskodol a Pestre jõvete lel, _ AJ.-t Tisza D.-ék a

húsvéti szünidőre hívták Pestre, dezfelesége betegšéãe miatt nem
mehetett; most a ünııepekben remény e tek. Ezúttal
nem csalatkoztak. J. a pünkösd elõtti két na t, máj. 13_14.-ét
Pesten töltötte. (Ld. Tompának, máj. 23-án.)p0

10. I4_15 A Geszti Pap. . Ird ki Domokos .. leveléből a P bácsíról

56*

tudósító nehány sort, _ Domokos azt jósolta, h Szãäó József
még ,,áldozócsütörtök elõtt menn be meäzszewy". Ebben fo-
gadhatott nevelőjével. _ AJ. a kädéses r csak Kovács János
les tpãıibäzánya máj. 6-i újabb sürgetésére küldte el máj. 7-i elv.
eve .
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487. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1853. ápr. 25.
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 51 3/782. sz.; csontszinű l.papir,

22,3×14 cm. 2. fol., 1. l.-n: AJ. írásával: ,,Vál. 4/5. 853." _ 1_2. l.: 1.
szöveg, 2_3. 1.: versek, 4. l. címzés. _ Fekete viaszpecsét. Postai pecsétek;
bélyegen 25/4 [= ápr. 25.], Nagylšőrös 26/ [É] [= ápr. 26.]. _ AJ. í.rá.sával:
,,Vál. 4/V 853” Arany László hagyatékából (1 . AkÉrt. 1899. 612. 1. 782. sz.a.).

Ma Kiadatlan.
Válasz Arany ápr. 21-i levelére.

2-3
12_13

15_16

Kovácsbácsi, . . . levelével megelőzött. _ A hírek közlésével, mert
egyébként egy napon írták leveleiket.

a Délibáb veres palástjában . . . melyet úgy látszik . „bárki fel-
vehet . . . _ A folyóirat borltólaäja rózsaszín volt. AJ. válasz-
levele szerint is Tisza D. itt arra c oz, hogy a Budapesti Viszhang
1853. á r. 17-étöl beolvadt a Délibáb-ba.

világfızájdalomba estem, mint az egyszeri medve, .- célzás AJ.:
Régi jó időből c.- versére, mely márc.. 31-én jelent meg a Szépir.
La .-ban.

X levélben küldött versek:
Keletnek vagy e... és Világzšijdalom. Szövegííket ld. e kötet
202-203. 1. _ AJ. megjegy it máj. 5. levelében küldte; ld.
e kötet 208. 1. _ Az első verset AJ. apró változtatással fölvette
TDHV. közé (52.): ld. AJ. máj. 4-i levelének jz.-ében.

488. Hunfalvy Pál _ Aranynak Pest, 1853. ápr. 26.
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/229. sz.; világoskék l.papir,

21,5:-(18,5 cm. 1 fol., 1. 1.: l. szöveg, 2. 1.: üres. Cimzés nincs. _ Arany
László hagyatékából (ld. A-kÉrt. 1899. 597. 1. 229. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany á r. 2-i levelére.

1_2 küldöm a kívánt könyveket: _ az Új Nemzeti Könyvtár sorozat
keretében kiadott Hellén és Római Remeklrók könyvtárának két
első kötetét. Ld. Hunfalvy márc. 1-i levelét és jz.-ét.

489. Arany - Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1853. ápr. 27.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filıntára _ A. 299/1.
M: Ercsey, 76-77. kíha ásokkal. Tévesen mint máj. 27-i levelet

közli; Voinovich is így idézi Ajãyll. k. 286. l.-n.
Válasz Ercsey ápr. 2-i levelére.

2-3

8
ro

16
1-7-18

23

23--24
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multkori leveledben a bélyeg papír árrát _ AJ. márc. 28-án
küldte el a bizonévltványt ragadványneve szerint Kan Balogh
Márton 1842-évi v ıgâendeletérãl; Ercsey ezt követõ ápr. 2-i leve é-
hez mellékelte a ,, yeg ap árát".

Hogy a két pengőt . . . kšıfizetteá, bene est, _ Jól van.
mfázzuk le azt a görbedi aáóssfãgãt. E-; Csak ez év okiióbıêlrêâbıiın sike-

" t a végleges vısszafizetés. ( . csey okt. 28-i ev t.
Wölfel _ AJ.-ék házának bérlője, ógyszerész.
a kötelezvény csak permissiv _ megãyagyó, meghatalmazó, meg-

engedő.
Hogy-hogy a geszti pap meghalt! _ Szabó Józsei, A_]`.._és Kovács

János humoros -kedv _ barátja. Be_tegségéről_ ld. Tısza D. ápr. 12-1
és Kovács János ápr. 25-1 eveleıt.

jaj, csak igy jár minden az ég alatt! _ Berzsenyi: A magyarokkoz
(13.v1sz. 1. s.).



25 Táncoltatjátok-e már az asztalokat? _ Az ekkor világszerte diva-
tos asztaltáncoltatás, szellemidézés jelenségét AJ. tartózkodással,
az ok keresésének ingerével szemlélte. E napon Tompának is-irt
róla. --_ A kérdéssel a Szépir. Lap. ápr. 21-1 számának Ujdonság
rovata ıs fo lalkozott: „Alig van áz, család s nyilvános hely, hol
ez új amerikai nyeremény ıgazságáról már meg nem győződtek
volna. Nincs, a ki a tényt ne higyje _ de az okok kimagyarázása
körül, hivők és hitetlenek táborára oszlik a közönség . . A tudo-
mány itt is bizonyosan szövétneket gyujtand nem sokára s meg-
jövend orvossága az asztaljárványnak is." (5o_6. 1.) _'A lap 34:
ápr. 28-1 számában: Kopogó szellemek Amerikában cımen kozlı
egy angol útinaplóból az írónő saját reális taıpasztalatait. A köz-
lemény befe'ező mondata: „Ki a szellemny` atkozatoknak hisz,
egy fokon áll azokkal, kik azelőtt a boszorkányságokat hitték."
(54o_543. 1.) - E levél írásának napján jelent meg AJ.: Az asz-
taltdncoltatásról c. kis cikke a BpI-lırl.-ban. Ld. AJ. kk. X. k.
204. 1., jz.: 593_595. 1. Ez a jz. (594. 1. ezt a levelet _ tévesen _
mint május 27-i keltezésűt ıdézi, n ` ván a kk. I. k. 556. 1.-on
irottak alapján, ahol A kép-mntogató c. vers keletkezése körülmé-
nyeit tárgyalva, a levél szintén az idézett téves keltezéssel sze-
repšel. _ Az asztaltáncoltatásról AJ. 1854. márc. 19-én Egressy-
ne , ápr. 22-én Tompának ismételten írt.

490. Arany _ Pákh Albertnek Nagykőrös, 1853. ápr. 27.
K: Elveszett. A levél egykori megl tének, keltének izonysága Pákh

ápr. 8-i levelének fenti bal sarkán AJ. kézirása: „Válasz 27/IV" _ Nagšıkár,
ha ez a levél _ mai tudomásunk szerint _ valóban végleg elveszett, 'szen
ez volt AJ. első megnyilatkozása, febr. 6-i szemrehányásokkal teli levele
után. Felháborodását a A.B.C. = (Kazinczy Gábor)-féle Nyilt levél és Pákh
Nyilt válasza váltotta ki. Ld. Széıpirlap. Pákh 7-i és 9-i leveleiben magya-
rázkodott. _ Ezek hatására ny ván J. is megenyhült; erre vall, hogy
Pákhnál levő versei _ bár febr. 6-i levele utóiratában etiltotta közlésüket _
rendre megjelentek a febr.-márc. számokban. AJ. ekkor küldhette a máj.
8-i számban megjelent „széptani mesé"-t: A sárkányt.

491. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1853. ápr. 27.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1096. sz.; világoskék l.papir,

22,2)-( 14,3 cm, 1 fol., 1_2. l.: l. szöveg. Címzés nincs. _ Arany Lász ó a-
gyzteızábõı (ıa. Akázt. 1899. 664. 1. 1096. sz. 8.).

M: AJLevIB. I. k. 29o_291. I. Kevés kihagyással.
Válasz Tompa ápr. 19-i levelére.

11

27_28

43"-44

47

52""'53

Lucina istennő _ Lucina jelentése ı= a gyermeket napfényre
hozó. A rómaiaknál Juno istennő mellékneve, aki a szülő nők
pártfogója.

Laczi . . . a table-movin kisérleteknél. _ Az asztaltáncoltatásí
kisérleteknél. AJ. erről Eficsey Sándornak szintén írt ápr. 27-én,
ld. e levelet és jz.-t.

Szőnyi he?/ébe Mikulás . . . lépett, _ Szőnyi Pál, Mikulás János,
ld. ADATT R.

a „jövendőnek sivatag homályát . . ." _ Berzsenyi Dániel: Bará-
tomhoz c. verséből.

Ha igazak patriotád jóslásai .' _ Aranly László jegyzete szerint:
„A jolsvai pap. Időjóslatokat közölt a apokban“.

885



492. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1853. máj. 3.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából ._ MTAK. Mikro-

filmtára A. 301/I.
llzflfiadaflan.
Arany ápr. 27-i levelét ekkorra már Ercsey megkaphatta, de e leve-

lében nem arra válaszol.
7-8 elmulasztottuk azon csomó buzának jövendőjét . . . tudakozni, -

AJ. azt kérte, egyelőre ne adja el. (Ld. máj. 2o-i levelét.)
17-20 Aradi Herrmann Ferencz . kőrösi zsidó Khón Mihályt, mint

fizetés tehetetlent, 2000 pfntnyi adósságáért . bezáratta. _ AJ.
értesüléseit máj. 20-i levelé n közölte sógorával.

493. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1853. máj. 4.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/846. sz.; csontszinű l.papir,

22,2 × 17,9 cm. 2 fol., (a 2. f.-ból egy csik levágva), 1. l.: l. szöveg, 2-3. 1.:
üres, 4. l.: címzés. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 615. 1.,
846. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tisza D. ápr. 2 5-i levelére.

3-5 Vártam én is a Kovács bácsi emlitett levelét . . mai napig sem
láttam. _ Tisza D. ápr. 25-i levelében említette Kovácsét, melyet
egy napon írtak. Ez azonban megérkezett, ma is megvan; AJ.
úgy látszik, elfeledkezett róla.

7 p? bácsi _ Szabó József, geszti ref. lelkész.
9-12 ,, pünköst azonban" stb. _ A Daliás idők Elsõ dolgozatának

30. vrsz.
13 Ami a Délibáb piros borítékában szándéklott comparitiot illeti:

_ megjelenését. _ A Budapesti Viszhang beolvadt a Delibábba.
19-26 Mostan küldött versei . . Keletnek [vagy e] . . . _ Szövegét ld.

((2 köpet 202. 1. _ AJ. apró módosításokkal felvette TDHV. közé
52. .

1. 1. sor: „Keletnek vagy e ragyogó meséje" _ helyett:
Keletnek vagy e te ragyogó meséje

4. sor: „S tréfát üzöl velemi" _ helyett:
S tréfát üzesz velem

2. vrsz. 2. sor végére vessző helyett: pontosvessző.
3. sor végére pontosvessző he yett: vessző.

27-30 Világfájdalom _ A vers szövegét ld. e kötet 202-203. l.

494. Kovács János _ Aranynak Pest, 1853. máj. 6. _
K: MTAK. Kézirattára _ Ms 54 1/181. 'sz.; csontszinű l.papir,

2 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2_3. 1.: üres, 4. 1.: Vörös viaszpecsét. Postai
pecsétek: bélyegen Pesth, 6/5 [= máj. 6.], Nagy_Kőrös 7/5 [= máj. 7.].
_ Voinovich Geza hagyatékábol (ld. MTAK. Kézirattára 687/1952.).

M: Kiadatlan.
2-3 Manó azt a ti postátokat, mert nem adja át a levelemet; _ Kovács

fiisápfiõ ”ã;Š.1°ıŠ'°1ét rfálânzifljf' “TšČ%'ãŠ»~AJ' hniája *`é“éÍÉŠzÍëÍä?za -. , : ,, a se _ 0 0 me -
7 jöjj el Pünkö).<:gd5;'e, _ Alpešúttal valóban felutazottgmegláto-

gãtni tanitványát és Kovácsot. Az ünnep előtti két napon tar-
t zkodott Pesten, azaz má°. 1 -1 -én.

8-10 Ird meg. . Domokos J azaon šıorait, melyekben.. Pap
bácsi betmegségáról tudósit. _ AJ. _ ahogy barátja kérte, _ ,,tüs-
tént" ' rta T. Domokosnak ápr. 12.-i levelének Szabó József

886



betegségéről irt sorait. AJ.-nak ez a máj. 7-i levele elveszett;
Kovács máj. 8-i válasza viszont igazolja egykori meglétét.

12 nőd egészségéröl hallgatsz, _ felesége betegségéről, gyógyulá-
sáról Tompának számolt be ápr. 27-én.

495. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1853. máj. 6.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/783. sz.; csontszinű l.papir,

22,1 × 13,9 cm. 2 fol., 1-2. 1.: l. szöveg, 2-4. 1.: versek. - Cimzés nincs. -
Az-zzzıy Lsszıõ hagyatékából (ıd. AkÉrt. 1899. õız. 1. 783. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany máj. 4-i levelére.

2 csudálatos hogy Kovácsbácsi levele elveszett, _ T. Domokos
szintén csodálkozik azon, amit AJ. máj. 4-én írt, hogy ti. nem
kapta meg Kovács J. ápr. 25-i levelét; utóbb talán A. is rájött
tévedésére, azért válaszolt azonnal barátja 6-i sürgető levelére.

5-6 az én . . levelemből a . papbácsira vonatkozó helyet. _ Ld. a
Kovács János irta, szintén e napgn kelt levelet és jegyzetét.

12 Találkozásunkról pedig: _ ˇ za D. a Daliás idők-et utánzó
sorokban foglalta össze saját készületüket pünkösdre. Tervezték
Kováccsalz lemennek Körösre s most AJ. közölte, hogy ő jönne
fel Pestre.

23 a „Keletnek [vagy e]" (cimű versbegí . . az éjtszakát az éjszakán
helyett volt. _ E versét ápr. 2 5-én k" dte; ld. a 202. 1. a második
vsz. első sorának utolsó szavát e szerint javltottuk.

Tisza D. jelenlegi levélben küldött versei: a Kérlelés és Elválás
K[ovácsi]tól. Szövegüket ld. e kötet 210--211. l. AJ. bírálatát
máj. 20-i levelében, e kötet 220. 1. - Az Elválás K[ovácsi/tól c.
költeményt AJ. megjelentette TDHV. között (53. 1.).

496. Arany _ Kovács Jánosnak [Nagykőrös, 1853. máj. 7.]
K: Elveszett. _ Válasz Kovács máj. 6-i levelére, mely a postai bé-

lyegző szerint 7-én Kőrösre érkezett. AJ. azonnal kellett hogy írjon, s fel is
adja, mert Kovács 8-án már ezt válaszolja: ,,Nehány perc előtt kapám
leveledet és sajnálkozással értők, . . . Nődnek, . . . betegeskedését". _ ,,Az
5 pengőt én nyertem." AJ. tehát közölte levelében, mıt írt neki Domokos
ápr. 12-én Szabó József betegségéről. Ezzel kapcsolatban fogadott Domo-
kos, nevelőjével.

497. Kovács János _ Aranynak Pest, 1853. máj. 8.
K: MTAK. Kézirattára _ Ms 5451/182. sz. ; csontszinű l.papir,

22,6)-( 13,5, 2 fol., 1. l.: l. szöveg, 2-3. 1.: üres, 4. 1.: címzés. -Vörös viasz-
pecsét. Postai pecsétek: béljããen Pesth 8/5 [= máj. 8.], Nagykőrös 9/5
[= máj. 9.] _ Vomovich a hagyatékából (ld. MTAK. Kézirattára
687/1952.). o

M: Kıadatlan.
Válasz Arany máj. 7-i elv. levelére.

3_4 Nődnek, talán a Császár fürdőt kellene . . . használnia. _
Aranyék nem vették igénybe a Kovács J. által oly nagy örömmel
felajánlott szállást.

12-14 efy kiállása éppen velünk átellenben van . . . _ Koszttal nem
szo gálhatnnk, _ egy hajóállomás, kikötő. _ Tisza D. és nevelője
lSzőeıÍši Pál intézetében étkezett. (Ld. Kovács 1852. dec. 22-i
ev t.

16 Az 5')pengőt én nyertem. _ Ld. AJ. máj. 7-i elv. levelének jz.-ét.
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498. TOJÃÉ: Mihály _ Aranynak Hanva, 1853. máj. 17.
K: MT . Kézirattára _ K. 513/938. sz.; csontszinű l.papir,

22 × 13,6 cm, 2 fol., 1-4. l.: l. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László hagya-
tékából (ld. AkÉrt. 1899. 660. l. 938. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 292_29 . 1. Kihagyásokkal.
Válasz Arany ápr. 27-i levelére.

14 hp
28 y

31-34

58-59

65
65

a robotos iinne , _ pünkösd.
a melly pap adi törvén szék előtt áll, eo ipso elveszti hivatalát.

_ Tompa saját helyzetérő ezt írta Kassáról Hanvay Károlynak;
,,Meg1ehet, hogy hıvatalomtól csakugyan elesem. Most (járt itt
egy rendelet, mely az elmarasztalt papokat hıvatalaıkt 1 meg-
fosztja, de káplánok ısmét lehetnek s a császár engedélye mellett
ismét nyerhetnek papi ké get." (1853. febr. 28. Tom aLe .
I. k. 181. l.) _ Tompa e 2jm latolgatta saját lehetäégeik,
kérte a ref. fő}gondnok segítség t.

In Folge ho en Erlasses vom Militär- und Civil-Gouvernement
von [vom] 28-t Mtirz 853 die [der_/ weitere[n] Ilntersuchnng ent-
hoben, und auf freıen Fuss gesetzt. _ „A katonaı és polgári K0;-_
mányzat 1853. márc. 28-i leãelsőbb rendeleténél fogva aı további
vizsgálat alól felmentetett szabadlábra helyeztetett.

Sajnálom .° hogy ollyan szép verset tud irni M. a Divat_csarnokba,'
_ Mentovıch Ferenc: Örvendj c. verse afolyóırat ápr. 10-1 számában
jelheäıt meg.

arczi _ .
Vas Gerebennek irsz-e P _ Ld. Falusi Esték, ADATTÁR.

499. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1853. máj. 18.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/784., csontszinű 1. apír,

21,9×14,3 cm, 2 fol., 1_2. l.: l. szöveg, 3. l.: versek, 4.. 1.: üres. ãmzés
nincs. _ Aınndy Lászıõ hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 613. 1. 784. sz. a.).

M: Kia atlan.
Tisza D. első levele máj. 13-14-i találkozásuk után.

12, 16

18

30

Szász Károlyt tisztelem, . (mit gratia ad infinitum). _ Örök há-.
lával mindvégig _ övé, írja 'I`isza D. tréfálkozva, németet a
latinnal keverve.

Gyulai . . találkozott b. Ötvõssel, stb. _ Eötvös József elismerése
AJ.-nak igen jól esett s felajánlott segítségét _ szakkönyveket
išletőleg _ igénybe is vette; ld. erről máj. 20-i levelét Tisza

.-nak.
Két utolsó küldeményem irott kritikáját elvárom. _ Kérlelés és

Elválás K[ovácsijból c. verseit találkozások előtt, máj. 6-án küldte
mesterének, aki máj. 20-i levelében közölte véleményét róluk.,

E levélhez mellékelt versei:
Szeretnék . . . és Keseıšés, Népdal _ szövegüket ld. e kötet 215_
216. l. Az előbbi kett vel együtt AJ. ezeket is máj. 20-í levelében
bírálta meg; ld. e kötet 220-221. 1.

500. Arany _ Kovács Jánosnak [Nagykőrös, 1853. má . 19.]
K: Elveszett. _ Utalás a levélre: AJ. máj. 20-án jelzi Tisza D.-nak:

„Tegnap írtam Kovács bácsinak bizonyos dologban. . .” _ 21-én
Tısza D.: „Épen znn danızsn kapa Kovacs bács: levelé: . _ a. _ nnšét.
_ Kovács 22-i válaszából világos, hogy AJ. ebben a levélben bizonyí YÍ2
kért.
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501. Lévay József _ Aranynak Miskolc, 1853. máj. 19.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/301. sz.; kékesszürke l.papir,

20,7)-( 13,2 cm, 2 fol., 1_2.clS.é: l.kszíŠ\špg, 3. l.: üres, 4. 1.: címzés. _ Viasz-
csét kívágva. Postai pe te : ye en Miskolcz 20/5 [= máj. 20.],

Peesth 22/5 [= máj. 22.], Nagykőrös 23% [= máj. 23.] _- Arany László
hagyatéıl;álı::p}I(lad.IÉklí.~2;`t.k1899. 5%9.ll. 301. sz.á;;L:kaı

: v...15_1..Kıhagy .
2 hosszu intermezzo ugın E Léiíay E11352. okt. 13-án írt utoljára

AJ.-nak, aki okt. 16- v aszot n °.
4-8 meg van-e még szép fekete bajuszod .P . . . kalapjaitok oly forma-

tumban, minőben azt mälgyar ember viselni szokta P _ A tanároknak
még ezektől is meg k ett válniok. AJ. 1852. dec. r-i levelében
számolt be Tompának arról, hogy levágatta szakállát s rövidebbre
,,csíppentette" ajuszát „meg őzend " a parancsot . . .” Az ún.
„Kossuth-kalap" viselése is tilos volt.

10-11 to be or not to bél thaatmiis the quesltãon! _ Shakespeare: Hamlet
III. felv. Első sz . H et mono gja.
AJ. forditásában: „A lét, vagy a nem-lét kérdése ez";
Csillag alatt: ,,Lenni, vagy nem lenni: az itt a kérdés.” (AJ. kk.
VII. k. 148. 1.)

11 Még négy uj professort kíván Mikulás; _ Mikulás János a prot.
iskolák felügye ője. A gimnázium nyiäránossági jogáhoã _ mint
Nagykőrösön is _ Miskolcon is meg vánták a tizenk t tanárt.

24 Sárkányodnak nagyon megörültem,' _ AJ.: A sárkány c. ,,szép-
tani mese"-jében a népieskedők túlzásai ellen szólalt fel. Költe-
ménye a Szé ir.Lap. 1853. 37. május 8-í számában jelent meg.

29 _ rein und) ar _ „tisztán és semmit” azaz é nsé el nem
fizetnek a folyóiratok. ppe gg

30-31 a Divatcsarnokban mégis furcsa egy kissé a te neved. _ AJ.
Császár Ferenc folyóiratába is küldött verseket s máj. 28-i vála-
szában meg is indoko1t:í.dLévayna.k, _ AJ.-nak e folyóirat-
ban megje ent verseit . az ADATT -ban.

31-32 hol honderüi hizelgés a jelszó _ az 1843-ban alapított Honderű
c. folyóirat a főrangú olvasók kegyeit kereste. Kicsinyelte Petőfi,
Arany költészetét. Ld. AJ. kk. XV. k. 835-838. l. _ Lévay a
Divatcsarnokot a Honderű szellemi utódjának tekintette.

52 a vis inertiaere támaszkodunk _ azaz a tehetetlenség erejére.

502. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1853. máj. 20.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A./299/I.
M: Ercsey, 75-76. Kihagyással.
Válasz Ercsey máj. 3-i levelére.

6 dărgzähn Mihályt stb. _ a szalontai postamester, Hermann Ferenc
a t.

14 a búza, . . . hadd maradjon. _ Ercseyék padlásán tárolták; sor-
sáról Ercsey előbbi levelében kérdezte sógorát.

17-18 régi Életképek és [Pesti] Divatlapokból . . . ird ki rövidebb ver-
seimet _ Ercsey S. hozzá is látott a versek lemásolásához (ld. máj.
27-i levelétf. _ AJ. ekkor kezdi összegyűjteni verseit, amelyek
1856-ban je entek meg Kisebb Költeményei címen.

508. Arany _ Tisza Domokosnak Na körös, 1853. 20.
K: MTAK. Kézirattára. _ K. 513?8j47. sz. ; világos ék l.papir,
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22,2)-(14,3 cm, 2 fol., 1_2. l.: l. szöveg, 3. l.: üres, 4. l.: címzés. Vörös
viaszpecsét-maradvány. Postai pecsétek: bélyıägen Nagykőrös 20/5 [= n;áj_
20.], Pesth 22/5 [= máj. 22.]. _ Arany Lás ó hagyatékából (ld. AkEı-|;_
1899. 615. 1. 847. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tisza D. máj. 6-i és máj. 18-i leveleire.

3_4-

5-6

7_9

IO

12-16,

14-15

17_18

23
24-32

33_42

890

Eötvös irántam-:ˇ kegyességét igen köszönöm, ajánlatát szivesen el-
fo adom: _ Eötvös _ mintegy ihletőül a hun monda feldolgozá-
sáoz _ készült elküldeni AJ.-nak Kaulbach, Wilhelm: Hunnen-
schlachtjának acélmetszetét. (Ld. Gyulai 1854. jan. 4-i levelét.)

olly könyvekre lenne szükségem, mik . . . különösen a hun tör-
ténetre vonatkoznának. _ 1853-ban készült a Csaba királyfi első
dolgozata.

a krónikák: Kéza, Túróczi, a pozsonyi és budai kezemnél, vala-
mint Oláh Miklós Attilája is; _ e műveket jórészt Kovács János
Tisza Domokossal szerezte be AJ. jan. 20-i kérésére. A krónika-ifõın-õı la. az ADATTÁR-bán.

szeretném még ,,_[ordanest, de rebus geticis" _ Voinovich Géza
_ aki AJ. könyvtárának utolsó tulajdonosa volt _ azt irja:
„Jordanesnek nincs nyoma könyvei közt." Grexa Gyula:
Arany ]ános Csaba király i-jának töredékei c. tanulmányában (Itk.
1917.) a források közt jrornandest is említi; Voinovich szerint,
„amit állitólag irmen merlt“, megtalálni Thieny Amadé: His-
toire d'/lttila c. munkájában, mely 1852-ben jelent meg a Revue
des Deux Mondesban, Szabó Károly ismertette a Szépir.Lap. 18 53.
5. január 16-i számában. (Ld. Voin.AJé. II. k. 172-173. l.) _
AJ. érdeklődését Jomandes iránt Szabó Károlynak: Attila. Fran-
cziából Thierry Amadé után c. közleménye kelthette fel. A francia
szerző ui. azt írja, hogy „örömest” idézi Jornandest, „mert
őszintén visszaadja a g th nemzeteknél fönmaradt benyomáso-
kat, ..” (Szépir.Lap. ıd. sz., 68_69. l.)

Gyulaihoz .kérésem. a Nibelungent . . küldje ki . . Ha
Garaynál az enyém fel nem található : stb. _ A Nibelungen
Nothra még 18 7-ben Szilágyi István hívta fel AJ. figyelmét (ld.
márc. 12-i levelét, AJ. kk. XV. k. 68. 1.). Meg is rendelte barát-
jának s még az év őszén letette számára Telegdi Lajos debreceni
könyvánısnál (ld. 1848. febr. 28-i levelét, AJ. kk. XV. k. 189. 1.).
A Nibelungen Noth tehát 1847 óta megvolt AJ.-nak. Utóbb köl-
csön adta Garay Jánosnak s most _ Tisza D. közvetítésével _
Gyulait kérte, szerezze vissza. Hogy nem volt könnyű, Gyulai
Szász Károlynak írt leveléből tudjuk: „Arany Nibelunglied-ét
elhoztam Garaytól. Három napig kerestük a könyvek közt .
talán találni fogok alkalmat kezébe juttatni." (1853. júl. 1.
GyulaiLev. 161. 1.) _

opera . . . a Divatcsarnok boritékán. _ AJ. elírása. A Nemzetı
Színház képe a Délibáb borltólapját díszítette. _

itthon vagyok; itthon lettem már szombaton délre. _ Ez év pün-
kösd vasárnapja máj. 15-én volt; AJ. tehát 14-én érkezett vissza
Pestről.

következik a savanyú alma : _ a küldött versek bírálata. __
Kérlelés _ E verset Tisza D. máj. 6-i levelében küldte; szove-

gét ld. e kötet 210. l. _ __
Elválás K[ovácsi]tól _ Méltó társa a másiknak: „Kovácsiban .

_ Az előbbivel egy levélben érkezett; _ szövege a kötet 21 1. l.



_ A N[ yjkováesíban c. versét Tisza D. ápr. 12-i levelébeıı
küldte. A? mindkettőt felvette TDHV. közé. (50--51., 53. l.)

A vers cime Tisza D.-nál: Elválás K[ovácsz`]tól _ helyett:
K[Ováestjból AJ. a versen semmit sem változtatott, csupán a
központozáson, a hosszú és rövid magánlıangzókon módosított:
1. vrsz. 1 és 3. sor végére vesszőt tett.
2. vrsz. 1. sor végére vesszőt tett.

3. sorban ,,. . . örűl” _ helyett: . . örül . . "
4.. sorban . kiderül" _ helyett: . kiderül."
1. sor végére vesszőt tett.
1_2. sor végére vesszőt tett.

. 1. sor végére vesszőt tett.
4. sor: ,, ztv szoritó" _ helyett: „Szlvszorttó”
4.. sor: . útamnak" _ helyett: ,,utamnak"

43-49 Szeretnék _ E versét Tisza D. máj. 18-án küldte. Szövegét
ld. e kötet 215-216. l. _ AJ. e verset is változatlan szöve el
vette fel TDHV. közé (54.. l.) s itt szinte csupán a sorvégeäõl
hiányzó vesszőket pótolta, így
1. vrsz. 1. sor végére vessző helyett: pontosvesszöt tett.

2. sor végére vesszőt tett.
2. vrsz. 2. sor végére vesszőt tett.
3. vrsz. 1-3. sor végére vesszőt tett.

49-50 A képzelet alkothat. . ,,spanyOlvárakat", _ légvárakat; tiikör-
fordítás franciábólz chateau d'Espagne.

54_61 (Kesergés) Népdal. _ Az előbbivel Tisza D. máj. 18-i levelében
érkezett; szövegét ld. e kötet 216. 1.

504. Friebeísz István _ Aranynak [Pest], 1853. máj. 21.
K: Elveszett. _ Utalás a levélre: Voinovich AJé. II. 257. 1. 2. sz. jz.:

„jóka õrdõgéért Fıiebeisz tizenöt forintot küldött." „F[riebeisz] 53. máj.
21. levele". _ AJ. _ Tompának máj. 23-án: „Friebeísz azt irja nekem,
hogy Virágregéidet õ adja kı." _

505. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1853. máj. 21.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/785. sz. ; csontszinű 1. aplr

22>< 14,3 cm, fol., 1_2. 1.: 1. szöveg, 3_4.. 1. versek; 4.. l.-n: Kovács fános
sorai, máj. 22-i kelettel. A levélgapir felsõ balsarkában AJ. írásával: „Vá-
lasz 5/6 1853" _ Arany László agyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 613. l. 785.
s . . .z a )

M: Kiadatlan.
Arany máj. 2o-i és Tisza D.-nak ez a levele keresztezték egymást.

2 ma délután kapá Kovácsbácsi levelét, _ AJ. máj. 19-én kelt elv.
levele, melyben geszti működéséről kéret Kováccsal bizonyítványt
Tisza Lajostól.

4-5 egy . . . német chrestomathiából, _ a németböl fordított vers
eredetijét e költői szöveggyűjteménybõl vette.

11_12 Don Páklãoynzo et consortes, s a Hõlgyfutár alkalmi élce, _ „Pákh
Albert űr és társai" szerkesztette Szépirodalmi Lapokról.

Tisza D.-nak eleveléhez mellékelt versei: Ő (Németből) _ Óh !
miért ébredék fel. . _ Szövegüket ld. e kötet 222-223. 1. _ E
verseket AJ. jún. 5-i levelében bírálta meg; ld. e kötet 236. l. Az
utóbbit megjelentette TDHV.-ben (55. 1.).
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506. Kovács János _ Aranynak Pest, 1853. máj. 22.
K: Tisza Domokos 1853. máj. 21-i levele _ MTAK. Kézirattára

_ K. 513/785. sz. _ 4.. lapján; formai leírást ld. ott.
M: Kiadatlan.
Válasz Arany máj. 19-i elv. levelére.

2 itt a Bt'zOnyz`tvány,' _ AJ.-nak, amikor 1851 őszén elfoglalta
tanári állását a nagykőrösi ref. äınáziurnban, önéletrajzot kellett
benyújtania. Az 1851. nov. 9- kelt s a ,,cs. kir. Tanhatóság"
számára készült iratot (ld. AJ. kk. XIII. k. 102-103. 1.) _ 1853.
máj. 10-én az oktatásügyi minisztérium 366. sz. a. rendelete
értelmében, „kinzıerltőbb ' életrajzzá kellett kiegészitenie. Máj.
23-án írt erről Tompának. _ AJ. önéletrajza mellékletéül kért a
,,csász. kir. kamarás" Tisza Lajostól bizonyítványt arról a fél
évről, melyet mint fia oktatója, 1851-ben Geszten töltött. _ A
bizonyítványt _ mivel Tisza Lajos nem tartózkodott Pesten s
Tisza Domokos nevelőjével a ,,hegyekbe készült” _ Kovács Já-
nos irta meg. Ezt Kőrösön furcsállották; ld. AJ. jún. 5-i levelét
Tisza D.-nak. _ AJ. önéletrajzát _ melyben elsősorban irodalmi
munkásságáról számolt be _ elfogadták. (Az önéletrajzi iratot
ld. AJ. kk. XIII. k. 104.-106. 1., jz. 4.95. 1.) _ Utóbb AJ. _ a
hasonló helyzetbe került Lévay Józsefnek _ tapasztalatát 1854..
ápr. 22-i levelében összegezte.

507. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1853. máj. 23.
-K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1097-1098. sz.; világoskék l.papir,

22)-(14,2 cm, 2 fol., 1-4.. l.: l. szövãg. Utóirat 1 fol., 1_2. 1.: l. szöveg.
Címzés nincs. _ Arany László hagyat ából (ld. AkÉrt. 1899. 664. l. 1097-
1098. sz. a.).

Mı AJLevIB. I. k. 294.-297. 1. Sok kihagyással.
Válasz Tompa máj. 17-i levelére.

4

16-17

18

19-21

22-23
32'-33

46-+756-57
73'-74
011

110
112-113

1 1 9
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mig ,,deflm't amm's": _ míg ,,lefolyik az ár". (Horatius: Ars
poetíeajából) .

melyet „Erdély és a Pártz`um", nehezen lábol meg. _ Célzás az
odavaló, a szabadságharc miatt korflpromittált tanárokra.

mint „Megyeri a macskát" .` _ egyeri Károly komikus szí-
nészünkhöz anekdoták is fűződtek; Petőfi: A tintásüveg c. verse
is róla szól.

0„ezzız`m.s„„ız . . . irodalmi pal enızm is kz`ızr;'ze -_ önéletrajzát
ez év jún. 7-én adta be. Ld. AJQ.) kk. XIII. k. 104-106. l., meg-
írása módjáról 1854. ápr. 22-i levelét - Lévaynak.

lgér valami Naehsíc tet is, _ elnézést, kíméletet.
Pesten, a Komlóban, _ vendéglő volt a Vármegyeházával

szemben.
szándékom összeírni valami kauderwelsehet, _ zagyvaságot.
„Tél és harmat, nyár és hó". stb. _ Kölcsey: Vanttatunı vanitas

c. költeınényéből, de ott: „Nyár és harmat, tél és hó . .” stb.
jaj neked Szuhai, _ célzás om(pa: Szuhay Mátyás c. művére.
utí figura docet. _ ahogy a pél a mutatja.
jókai lagbja _ a Délibáb
Kálmán . . . re nál benne .° . . . Petőfi védelmére köt kardot -Tóth

K.: Egy költő mellett c. verse a Délibáb máj. 8-i sz.-ban jelent meg
(s97- -)-

Gerebennek _ Vas Gereben.



122--123 ünnep előtt Pesten voltam 2 egész napig. _ Tisza Domokost
látogatta meg. _ _ _

125 olvastam a boszny ákhatárszéli levelet _ a Szé_ ir.Lap. 39. máj.
11ı5;ıü1 $310. l.) jelenrt: meg1.ık(2ëıäélbe n vánéíkıñdepsitőnek

e a voı j neve, me a c yos an e az ıro-
dalmi élet feudális fonákságait állította gellengérräf így pl. Ober-
nyik K. egyik novelláját „egy leéllsıes gr f megdicsérnı méltózta-
tott”. _ A következők Arany Tompát közelről is érdekel-
hették: Losonczy László „tehetségdús költőnk verseinek Egánlatát
egy szintén lelkes grófnő írásban megköszönni kegyeske ett; sőt
'llgójılllı Kálmán Vadrózsáıä egy más ur olgy pláne pengő aranyak-

a onorálta . ." _ T th Kálmán után Tóth Endre is fricskát
kap: ,áíóth Andord ur ä'{):', ' előfizetési íveket bocsátott ki
nemcs verseire, e ar epere ıs.

132-133 a másodszori sze renesés proceáura .` _ Tompáné szülése. (Első,
1850-ben született fiukat _ orán elvesztették.) I

151 az ivtartókat _ akık előfizetőket gyűjtenek majd, ezuttal Tompa
Virágregéire.

166 Friebeísz azt irja nekem, Virágregéidet ő adja ki: _ ld. Friebeísz
István máj. 21-i elv. levelét.

508. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1853. máj. 27.
K: NSZAJˇEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára - A. 301/I.
Ma Kiadatlan.
Válasz Arany máj. 20-i levelére.

4.-5 bátyám . . verseinek leirásához hozzáfogtam _ AJ. máj. 20-án
arra kérte sógorát, az Életképekből és a Pesti Divatlapból másolja
ki rövidebb verseit, mert Kőrösön e folyóiratok nincsenek meg.

8--9 a kõlóséri kaszálóval . . mi tévők legyünk P _ AJ. azt válaszolta,
ha nem kap hozzá napszámost, a ja ki felébe. (Ld. júl. 21-i
levelét.)

13 perieulam in mora, _ a késlekedés veszélyes.
14. A taval i széna még meg van ,` _ ez Arany felesége és testvérei-

nek öröklött földjén termett. Mivel a raktározási lehetőség nem
volt biztonságos, Ercsey Sándor a saját, valamint Aranyné részét
_ úgy gondolta _ eladja. (Ld. jú. 28-i levelét.) Tudta, hogy
kezdeményezéseit sógora általában jóvá szokta hagyni. (Ld. AJ.
júl. 21-i levelét.)

509. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1853. máj. 27.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/780. sz. ; csontszinű lizpapir,

2}.9×14..2tcm, 2 ãoä, 1. 2. l.tãızöveg,éŠeÉ4..blä vers, l. ekeše
vıaszpecsé emara v ny. _ os cs : yegen es 29 5 =m .
29.] --._ Nagykőrös 30/5 [=.- máj. 33? _ A levélpa iron fent AJ. irásával:
„šlálasz 5/6 853". _ Arany Lászlóhagyatékábó .(lJd. AkÉrt. 1899. 612. l.
7 0. sz. a.).

M: Kiadatlan.
.2. héElég régi hallgattam már, Í-T Tisza D. ezt megelőző levelét egy

, tte eze őtt, máj. 21-én a.
6_7 nem fogok újra holmi túlvilági ismeretlen tejfeles áámáänak sere-

naáot asapni _ utalás má . 21-i leveléhez mellékelt h! miért
ébredék fel. . . c. versére, iımelynek utolsó két versszakát AJ.
meg is dicsérte s a verset utóbb felvette TDHV. közé (55. 1.).
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9

12
15
16-17

18-19

Szltiivegét ld. É kötet 223. l. AJ. véleményét ld. jún. 5-i levelében,
e ötet 236. .

Venustól csömört kapva, Marshoz folyamodék, _ a szerelem
istennőjétől a harci istenhez fordult s a török ellen küzdő hajdú-
kapitány ősének vitézségét énekelte meg.

„Hosszú jegyzések. .” stb. -Tóth Kálmán: Kinizsi c. művéhez.
a nagy büdös banka s a kis cinege _ azaz Tóth K. és Tisza D.
ecetes kedélyem kulcsa pedig az (nem a T. bátya kunéyhójáé),

hogy a Szléfirodalmi Lapok (sub rosa) nem érnek új f lévet _
utalás a ulcs Tamás bátya kunyhó 'ához c. munkára, mely a
retgkény meséjének valódiságát bizonyljtotta. _ A Szépir.Lap.-ról
ti änôıbizaäšıãısan hãıllgtt hírrõl nyilván Pákh Albert „szerkesztő-
társ t ": ai P t 1 értesült.

sem Győrffy, sem Balogh Gyuláért nem adok egy krajcárt sem. _
Győrffy Gyula és Balogh a Hgyf. munkatársai voltak. G őrffy
munkásságát nov. 1 7-i levelében Tisza D. ismételten ócsirolta.

E levélben küldött verse: Vitéz Tisza István ,` szöveãét ld. e
köäetız30-231. _ AJ. jún. 5-i levelében bírálta meg; l . e kötet
23 . .

510. Arany _ Lévay Józsefnek Nagykőrös, 1853. máj. 28.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/34.4.. sz.; világoskék l. apír,

21,3 × 14,3 cm, 2 fol., 1-3. l.: 1. szöveg, 4.. 1.: üres _ Cimzés nincs. _ Xrany
La.-._-.zıõ hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 600. 1. 34.4. sz. a.).

1 M: AJLevIB. II. k. 17-19. l. Kihagyással. _ AJ. VM. IV. k. 422-
24 3- -

Válasz Lévay máj. 19-i levelére.
2_3 Bi ˇ ' _

56-7

8-9

30

34
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zony nincs az. De már az megvan. Az is me an a szegen.
-- Feleletek Lévay három kérdésére; tehát : szakálliı már nincs meg.
(AJ. már 1852. dec. 1-én írta Tompának, hogy „épen az imént”
vágta le szakállát.) _ Bajusza azonban megvan s kalapja is,
amilyent „magyar ember visel".

„kősziklán épült ház", -Hegyi beszéd, Máté ev. VII. 24.-25.
mit ti főnek tartatok, az anyagi „alaptalanságnak” hire sincs. _

Nagykőrös hajlandó volt anyagi áldozatokra, csakhogy gimnázi-
uma megnyerje a nyílvánosságı jogot. A feltétel: tizenk t tanár
alkalmazása. Az egyháztanács a városhoz fordult anyagi segit-
ségért. A város ,, elhatalmazta az egyháztanácsot, hogy az úgy-
nevezett köles földeket, amel eknek eddig csak évi haszonbérét
fordította az egyház iskolai célókra, adja e , mert remélhető, hogy
az értök befolyó pénz több kamatot hoz, mint az évi haszonbér".
(Benkó, 55. l.) _ _

a három új katedrára csőd van nyitva, . . te ısfelléphetnél, _ a
kőrösi gimnáziumban új tanári állásokra hirdettek spályázatot. _
Lévay nem ályázott, mert szoros szálak fűzték Mi olchoz: szülei
a közeli Sajgszent 'teren laktak. _ A pályázatról ld. még AJ.
jún. ıo-i levelét févaynak.

Hogy a Divatcsarnokba verset adtam, ezen ne csadálkozzál. _ Az
1 853-tól Császár Ferenc szerkesztésében megjelenő szélpirodalmı
lap elsősorban a szalonok hölgyközönségét tekintette o Yasóinak.
Ezért csodálkozott Lévay, hogy AJ. is küldött bele verset.
megindokolja, miért. Vágy c. verse a 12. sz.-ban, máj. 12
jelent meg.

Hiador _ Jámbor Pal nõi neve, ld. ADATTÁR.



35-36 Nem a Honderű korát éljük, _ Az elsősorban a főnemes olvasók
igényeire é ítő folyóirat gúnyolta ki 1847-ben Petőfi és Arany
költői levélıifáltását (ld. bővebben AJ. kk. XV. k. 835-838. 1.).

40 Ha juliusban Pesten forogsz, git-Í; szivesen látlak, _ Lévay
máj. 19-i levelében jelezte, hogy ortájt Pestre készül s betér-
ne A.-hoz Kőrösre.

42 megyek-e Tompához, még nem tudom, _ még jún. 28-án a
„színről szire” látás reményében búcsúzik Tom ától, de már júl.
1 1-i levelében Tompát hivja Kőrösre, mert őli) nem mehetnek.

47 Az akadémiai utas tással . - azaz agimnázium átszervezésére
vonatkozó utasítással . .

51 ,,Entwurf" _ vagy Organisations-Entwurf: az osztrák biroda-
lom számára 1849-ben kiadott iskolaszervezési tervezet. A Bach-
korszakban e szerint kezdték átszervezni a magyarországi gim-
náziumokzt is. (Bõvebben ld. ADA1`TÁR-ban.)

61 e pontok circiter: _ mintegy, körülbelül.
67 három van megráva . . . Erdély. _ a nagykőrösi tanárok közül

a szabadságharcban puskaport gyártó Jánosi Ferenc és Mento-
vich Ferenc, valamint Szász Károly. _ A kőrösi tanári karban
mindhárman „Erdélyt” jelentették.

511. Fıiebeisz István _ Aranynak Pest, 1853. máj. 31.
K: Elveszett. -Voinovich Géza hagyatékában: Ms 5145. sz. a.: „Jegy-

zetek A[rany] műveinek újabb kiadásához" feliratú bo tékban van egy
lap, rajta: 224/853. E szám tehát az 1853-ból szánnazó 224. sz. dokumentu-
mot jelzi, egyszersmind az anyag nagyságát is sejteti. A 223/853. szám
után következik Friebeísz 1853. máj. 31-én kelt levele, Voinovich másola-
tában.

M: A hegedű c. költemény jegyzetében (AJ. kk. I. k. 471. l.), kiha-
ással.

gy2 Költeményed . . . mindenütt tetszik, _ A hegediit, AJ. ápr. 17-én
irta és valoszinűleg máj. 13-14-i pesti tartózkodásakor adta át
lfzšãäeisznek, az 1854-re készülő Müller Gyula Nagy Naptára
r e.

4-5 ha ,,Allegoria" czímet nyerend s a tulsó lapokon aláhúzott sorokat
kihagyod belőle, _ A kifogásolt részeket és AJ. módositásait
Voinovich a vers jegyzetében közli (AJ. kk. I. 471. 1.) sajtóhiba
e lapon: a két versszak után jelzett: 91. sor valójában a 81.).

9 Itt küldöm a naptárt is. _ Az 1853. évit, amelyben AJ.-tól A
jóka õrdõge (jelent meg. A még 1852 szeptemberében küldött pél-
dány sorsár 1 nem tudunk. A mostani üldemény AJ. jún. 4-én
kapta meg (ld. jún. 5-i levelét 'I`isza D.-nak).

11-12 Azonnali küldeményedet várja. _ A hegedii kijavított pél-
dányát.

512. Lévay József _ Aranynak Miskolc, 1853. jún. 1.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/302.; sz.; kékesszürke l.papir,

20,7 × 12,4 cm, 2 fol., 1_2. l.: l. szöveg, 3. l. 4. 1.: címzés. _Viası:pecsét
kivágva. Postai pecsétek nincsenek. _ Arany László hagyatéká l (ld.
AkÉrt. 1899. 599. 1. 302. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Arany _ ezt megelőzően _ máj. 28-án írt Lévaynak.

3 Miskolczon van egy hegy, kinek neve Avas, stb. _ a llãg olda-
lában borospincék sorakoznak, a hegy alatt van a _XV.
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századból való ref. templom, harangtorony s körülötte az ősi
temető. (Ld. Borsod, Miskolc, 1962.)

13-14. Solymosi Samu és Vágó jázsef _ Lévayval együtt a miskolci
ref. gimnázium tanárai voltak. ,.

19 Ha pedig a 20 darab üvegből csakug an marad egykettő _ AJ.
jún. 10-i válasza szerint az egész épen érkezett meg.
_ Mivel AJ. ekkortájt a Daliás Idők első do gozatával is foglalko-
zott, abba is beleszőtte a jeles miskolci borfajtát. Az I. é. 11.
vrsz. 7. sora így szólt: „Hozzá a jeles bor, közel nyéki fajta."
Az OSZKban levő kéziraton még AJ. ehhez fűzött meäegyzése
is olvasható: ,,Misko1cztáji bor. Kóstolván ezt Lévay J. arátom
szivességéből: méltónak találtam, hogy Lajos király is meglzlelje
legalább _ incognitó”. (AJ. kk. V. k. 448-449. 1.) _ A v gleges
ezõvegbe utóbb szűkebb petfiejez e bıbefi E1-meueız befeız iızızeızıe.

26-27 részint deputatum, _ kiildemény, amit ők is ajándékba kaptak.
513. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1853. jún. 3.
Kı NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára _ A. 301/I.
M: Kiadatlan.
Válasz Arany máj. 20-i levelére.

2_3_ı;f.[j; A Pesti divatlapok- és Életképekből kiirott verseit imhol küldöm.
_ AJ. e két folyóiratban megjelent verseinek jegyzékét. ld. AJ.
kk. XV. k. 875., 817. l.

9 erre lesz még occasio, _ alkalom.
514. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1853. jún.
K: MTAK. Kézirattára. _ K. 513/848. sz. ; világosk l.papir,

22,2 × 14,3 em, 2 fol., 1_2. l.: l. szöveg, 3. 1.: üres, 4. l.: cimzés. Vörös viasz-
pecsét-maradvány. _ Postai pecsétek: Nagykőrös 6/6 [= jún. 6.], Pesth8/õ [= jún. 8.]. _ Arany Láezıõ begyeıekebõı (ıa. AkÉrt. 1899. 615. 1.
848. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tisza D. máj. 21-i és 27-i leveleire.

3 rég válaszoltam _ AJ. máj. 20-án irt utoljára Tisza D.-nak.
4-5 A bizonyítványt megkaptam K. bácsitól, _ AJ. máj. 19-i elv.

levelében kérte s Kovács János 22-én küldte el AJ. geszti műkö-
déséről, melyet önéletrajzához mellékelt (ld. AJ. kk. XIII. k.
104. l.)._

9 A Nibelungot hogy „nem sokára" megkapom, stb. _ Aä-it példá-
nyát, melyet Garay Jánosnak adott kö csön, s Gyulait k e meg,
szerezze vissza. Gyıılai meg is találta s alkalommal akarta AéJ.-
nak eljuttatni. (Ld. AJ. máj. 2o-i levelét Tisza D.-nak és jz. t.)
Hogy a könyvet „nem sokára" magkapja, ezt Gyulai v vel
üzenhette, mert a levelekben nincs nyoma. Gyulai levele, melš;
ben Szásznak beszámolt a könyv megkereséséről, utóbb, júl. 1-
kelt. (Ld. máj. 20-i Tisza D.-nak irt evele jz.-ében.) '

13 egy gyorsszekéri avise-t hozott, _ értesítést arról, hogy a posta-
kocsin küldeménye érkezett.

15 jő pedig _ a Friebeisz tavalyi naptára! _ Fıiebeisz Istvánszer-
kesztette a Müller Gyula Nagy Naptárát 1853-ra. A hegedüt az
1854. évi kalendáriuma részére kapta.

Tisza Domokos me birált versei: _
17-29 a fordítmányt.'- Óg(Németből) _ máj. 21-én küldte Tısza D.:

ld. e kötet 222. 1.
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30-32 Oh miért [ébredek fel. . .] _ E versét Tisza D. az előbbivel
együtt küldte; szövegét ld. e kötet 223. l. Belekerült TDHV. közé
(55. 1.), AJ. lényegtelen módosításaival.
1. vrsz. 1. sor: ,,Óh l" _ helyett: ,,Oh“

3. sor végére: vessző.
2. vrsz. 1 sor végére: vessző helyett: kettőspont.

2. sorban: „súgarát” _ helyett: rövid ,,u"-val.
z. 4. sorban: „ig jét,” _ után vessző helyett: kettőspont.
z. 2. sor végére: vessző helyett pont & gondolatjel.

4. sor: Óh [kétszer] _ helyett: rövid ,,o"-val.
33-41 [ Vitéz] Tisza István _ A török ellen hadakozó őséről írt versét

Tisza D. máj. 27-i levelében küldte. Szövegét ld. e kötet 230-231. l.
37-38 veni, vidi, vici _ ,,Jöttem, láttam, győztem.” Julius Caesar

leghíresebb mondása győzelméről, i. e. 47-ben.
43 in natura _ természetben juttasson kézszorítást Kovácsnak.

šã

515. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1853. jún. 5.
Kc MTAK. Kézirattára _ K. 513/939. sz.; csontszinű l.papir,

22)-(14 cın, 2 fol., 1-4. l.: l. szöveg. Címzés nincs. 1. 1.-on AJ. irásával:
„veıesz zs)/v1.". _- Arany László ııegyeteızebóı (ld. AkÉı-ız. 1899. óóó. 1.
939. sz. a. .

M: AJLevIB. I. k. 298-299. l. Sok kihagyással.
Válasz Arany máj. 23-i levelére.

20-21 a szigoru utánjárás a felsőség részéről, _ AJ.-nak és tanártár-
sainak új életrajzokat kellett beadniok.

28 Török _ Török Jánosról ld. AJ. máj 23-i levelét és ADATTÁR.
59-60 Császár Ferenczre nézve, nem vagyok veled egy véleményben,`- AJ.

időnkint küldött lap ába, a Divatcsarnokba is verset, h olvasói,
a ,,salon0k" közöns e ne csak a külföld irodalmát ismcéãják.

66 Tóth K. nemes kitörését; _ Tóth Kálmán _ Petőfi „védelmé-
ben". _ Ld. AJ. máj. 23-i levelének jz.-t.

69-70 A bosnyákhatárszéli levél _ ld. AJ. máäe23-i levelének jz.-ét.
77 A szerencsés procedura _ Tompáné szül .
79 kis poétád _ Tisza Domokos. -
93 Köszõnöm a neveket! _ akik Tompa Virágregéire előfizetőket

gyűjtenek.

516. Arany _ Lévay Józsefnek Nagykőrös, 1853. jún. 10.
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/ 45. sz.; csontszinű l.papir,

19,6)-(12,5 cm, 2 fol., 1-4. 1.: l.szöveg. Cimzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 600. l. 345. sz. a.).

M: AJLevIB. II. 19-21. l. Kihagyásokkal.
Válasz Lévay jún. 1-i levelére.

.2 Köszönet neked és „vidor colle áidnak", - Lévaynak, Solymosi
Samunak és Vágó Józsefnek, 20 üveg borral lepték meg AJ.-t.

8 az érmelléki akarét _ Érmellék: a Berettyó és Ér folyók kö-
zötti bortermő dombvidék Biharban. A Daliás idők _ Toldi
Szerelme I. énekében Rozgonyi Pál idevaló borral kínálja a Csuta
Gyöãgy álnéven nála vendégeskedő királyt: „Hozzá a jeles bor,
érm éki fajta,” (Daliás Idők I. é. 11. vrsz., a Toldi Szerelme
13. vrsz. 7. sor). _ Ld. még Lévay jún. 1-i levelének jz.-ét.

='9:--Io ha . . . Togáıa Miskával ozzám vetődtök, _ A . reménykedett,
hogy _ mi ők nem mehetnek _ Tompa f a felkeresni őket
(ld. júl. 11-í levelét Tompának). _ Lévay is ott róla, hogy
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AJ.-ék Tom áékhoz készültek. Remélte, akkor Miskolcon talál-
kozhatnak. ,laúliusban pedig Lévay akart fölrándulni Pestre, akkor
AJ.-t is meg kívánta átogatni (ld. máj. 19-i levelét).

Tompától a napokban kaptam levelet, _ ld. jún. 5-i levelét.
Mikulás őnga kedden érkezett hozzánk, stb. _ Mikulás János,

a ref. gimnáziumok felügyelője, (ld. AJ. _ Lévaynak, máj. 28-án),
Mikulás láthatólag meg volt elégedve kőrösi fogadtatásával, mert
1- Lévay júl. 16-1 levele szerint _ Miskolcon ıs elismeréssel em-
egette.

Állandó igazgatót (Directort) választottak ( Vargát) életirásunkat
kipótoltatták, stb. -Az új igazgató: Szigethi Warga János. _ AJ,
kiegészítő életrajzát _ 1853. jún. 7-i kelettel _ ld. AJ. kk.
XIII. k. 104-106. l.

fog megkaphándó (Kertbeny szava) _ Kertbeny általában né-
metül írt AJ.-nak. 1851. nov. 10-i levelét szokásától eltérően
_ magyarul írta. Ebből emlékezett AJ. e kifejezésére: „Bécsben
a legtö bek a lapokbul nem kaphandó" (ld. AJ. kk. XV. k. 407. 1.).

Sic, sic, barátom! _ Így, igy, barátom!
sajnos látni, mikép hagy az itteni egyháztanács magukra és sor-

sukra olly embereket, kiket előbb bálványozott. _ Az 1853. márc.
15-én kelt tanhatósági leirat nemcsak a tizenkét fős tanáıi lét-
számot jelöli meg, mint az iskola nyilvánossági jogának feltételét,
hanem: „ezek egypár tanár ellen szem lyes kifogást is em-
lít e leírat, névszeıint Jánosi, Mentovich és Szász Károly ellen."
(Ld. Benkó, 56. l.)

Sic transit gloria mundi, _ Így múlik el a világ dicsősége. A
14. sz. végén, 15. sz. elejéről származik, Kempis Tamásnak tulaj-
donitják. (Ld. Tóth Béla: Szájrul-szájra. Bp. 1901. 422-423. l.)

Conditio sine qua non. _ Elengedhetetlen feltétel.
Szilágyi Sándort és Losonczi Lászlót választották: miért nem

csódültél .P - A két újonnan választott tanár az ekkor bizonytalan
jövőjű kecskeméti gimnáziumból jött át. _ AJ. Lévayt is kér-
dezte, nem pályázna-e Kőrösre? (máj. 28.)

(. . “semmit is nem olvastam krónikában".) _ Ilosvay idézet.
excellens! _ kitűnő!
deputatum _ küldemény.
„Mert itt is vannak ugyan högyek, . " stb. _ Kőrösön a szőlős

kerteket „högy”-nek nevezték, mint pl. ,,Temetőhögy“, „Bokros-
högy" stb. Egy alkalommal az egyik őrösi szőlőskertben _ mint
Benkó Imre leírja _ Arany „elindult s nagyon óvatosan lélpıkedve
tett egy pár lépést előre, mintha hegyo dalra akart vo a föl-
másznı s midőn valaki kérdezte, hogy mit csinál 'keresem a hö-
gyet' felelte, de 'nem találom,'" (Benkó, 45. 1.)

Pákh bukó félben _ jókai Erdélben, Nıägy Ignác nedélben, a
Csarnok a szélben. _ AJ. tréfás megállap tásaınak összecselıgö
végeit aláhúzta: -félben, -élben, -élben, szé ben. Magyarázatuk: A
Szépirodalmi Lapok utolsó száma jún. 30-án jelent meg, Pákh
szerkesztette: Jókai Erdél ben utazgatott; Nagy Ignác nedélben
(nedély = humor; nyelvújltási szó; d. Szily Kálmán: A magyar
nyelvújítás szótára) I. r. (lãp. 1902. 232. 12 _ Csarno =
Divatcsarnok, szerk.: Császár erenc, viták szel ben. ' _

mit nemrég egy fidibuszra irtam, _ pipa vagy szivaı' meggyuj-
tására használt összesodort papírszelet.

Ezután következik AJ. ironikus, csípős „litániája": rímekbe
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szedett véleménye a korabeli folyóiratokról, költőkről, művekről,
köztük A nagyidai cigányokról is. _

Hölgyfutár _: [ Szegény tatár! _ Nagy Ignác lapját AJ. és
levelezőtársai sokat szapulták.

Vad rózsák _ 1 Fris óság: | Olcsóság. _ AJ. itt Tóth Kálmán:
Szerelmi vadrózsák című verses iüzeteire utal, melyek elsője 1853-
ban jelent meg. _ A célzásnak nincs köze Kıiza János: Vadrózsák
címû népköltesi kötetéhez, mely 1863-ban jelent meg.

Emlék apok : | De majd kapok. Magyar Emléklapok 1848 és 49-
ből _ Szi ágyi Sándor szerkesztésében. (Ld. AJ. XV. k. 859. 1.)

Losonczi Félix: A Null von Null: | bleibt nichts. _ Semmibõl
semmi: nem mara semmi. _ A Losonczi Phőnixet Vahot Imre
szerkesztette és adta ki.

Enyedi Album : | Hum! hum .f _ A Nagyenyedi Albumot a város
felsegıítésére adta ki Szilágyi Sándor 1851-ben (ld. AJ. kk. XV. k.
868. . .

Nők)kõnyve.' | Vajon könyv-e P _ Szilágyi S. e cimen adta _ki a
Nagyenyedi Album betiltott II. kötetét. (Ld. még ADATTAR.)

Nagyid. czigányok : | Kevés a dohányok. _ Kevés az értékük,
gyakorlati hasznuk. Tóth Béla Szájrul-szájra c. szállóige-gy1'ij-
teményében (Bp. 1901. 240. l.), mint AJ.-nak A tudós macskája
c. verséből keletkezett szállóigét említi: „De mi haszna ha kevés
volt | A vágott dohánya."

Lévai- |Mindig a tavalyi. _ A levél címzettje. Valószínű,
baráti hűségére érti.

Kinizsi Pál .` | Hogy rúg-kapál! _ Tóth Kálmán: Kinizsi Pál
c. tíz énekes elbeszélő kö teményére céloz.

Tubolyicska: | Bubolyicska (= Baraboly) _ Tubolyi Viktor
zalai földbírtokos versei a Délibábban és a Budapesti Viszhang-
ban jelentek meg s 1853-ban kötetben is kinyomatta Zalaegersze-
gen Költészet csirás címen. Tubotgiról AJ. a Szépirod. Lapok ápr.
3-i számának Ujdonságok rova ban a következőket olvashatta:
,,Tuboly Victor! 'I`uboly Victor! Ki legyen ő? Költő és 'eszme-
csíra”' stb.

Délibáb: |Mind alább. _ A Délibáb elsősorban a színi világ,
Festetich Leó, illetve Jókai folyóirata. Tőle többet vártak.

Szépirod. Lapok .` | Vaskalapok. _ E jellemzéssel AJ. magának
a folyóirat szerkesztőjének önironizáló kifejezését idézi. Pákh Al-
bert ui. „Balaınbér" élnéven Hét nemzetség. Operaszöveg címen a
nemzetségeket a kor folyóirataival azonosítva vonultatja fel a
Szépir.Lap. 25. márc. 7-i számában (399-400. 1.). A nevekkel
egyszersmind jellemzi is az illető folyóiratot: „Hölgyfutár (Előd)"
_ ,,[B„eep„:z'] Vtszzmzg (Áımós)" _ ,,csezeaz` Lapok, (Tes) nót-
len, de szereti a családot” _ minthogy kat. papok szerkesztették.
_ Délibáb _ a színházi világ lapjla _ (Huba), ,,kisasszony, jó
parthie.” _ Szépirodalmi Lapok ( nd) „par excellence, de nem
excellencziás, kissé blazírt.” Pákh itt saját lapját, szerkesztői tö-
rekvéseit jellemzi: valódi, igazi, de nem aıisztokratikus, kissé fád.
_ Divatcsarnok ('I\Jhutum), „a furcsaságig komoly férfiú, delnő
ruhában” _ tekintve, hogy a förangúak ízlését szolgálta. _
Az' „opera” hetedik szerep ője: Hetilap (Kund), ,,erdély1 hazánk-
fia". _ A folyóiratok a jelenet többı szereplői előtt mondják el
önjellemzésüket: A Szépir. Lap (Und) így mutatkozik be: „Ki
vagyok én, nem mondom meg, | Ha megmondom, sem ismertek, |
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Pedig ha rám ismernétek, | Tudom, mind hozzám jőnétek. K0.
molyan, komolyan, | Vaskalap, vaskalap, | Intelligencia! lila..
radj ott Ázsıa,_ | servus Európa! | (kıvándorol Ameıiká a,)".
_ Hogy AJ. ıs rímekbe foglalta véleményét a folyóiratokról,
művekről, ezek szerint Pákh ironikus ,,operájá”-nak is köszönhető.

95-96 Szikszói enyhe: I ennye, ennye! _ A Szikszói Enyhlapok 1853-
ban jelent meg a szıkszóıak ,,fölsegélésére”. Császár Ferenc szer-
kesztette.

97-98 Magyar Thália, ] Igazi bi 'a'! (biz az) _ Színházi és irodalmi
évkönyv, 1853-ra jelent meg, Vahot Imre szerkesztette.

99-100 Divatcsarnok | d[et]o = majmok. _ A Császár Ferenc szer-
kesztette szalonfolyóiratról az előbbivel együtt nem volt AJ.-nak
jó véleménye, bár időnkint õ is küldött verset bele.

101-102 Palócz dalok .` | Repülj gyalog. _ Lisznyai Kálmán fellengőb
Petőfit utánzó versei Pal c-dalok c. jelentek meg 1851-ben.

103-104 Kemenes alja Ne izéljen, hallja! _ Szelestey Lászlónak 1853-
ban jelent meg emenesi Czimbalom c. kötete, Petőfit utánzó ál-
népjes verseivel.

105-106 agy Sándor : | Tóth Andor: | Alles einandor. [ígyl] _ Tóth
Endre szintén a Petőfi-epigonok közé tartozott. „Mind egyre
mennek” _ fejezte be tréfás németséggel AJ. _ ironikus iro-
dalmi litániáját.

121 a ,,stil, maga az ember" _ „Le style est l'homme mëme". Buffon
francia természettudóstól eredő mondás.

517. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1853. jún. 10.
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/786. sz.; csontszinű l.papir,

22 × 14,2 cm, 2 fol., 1-2. 1.: l. szöveg,é13_4.: vers, 4. l.: címzés. Fekete viasz-
pecsét-töredék. _ Postai pecsétek: šegen Pesth 11/6 [= jún. 11.], Nagy-

őrös 13/6 [= jún. 13.] _ A levélpa on fent AJ. irásával: ,,Válasz: 13.".
_ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 613. l. 786. sz. a.).

Ma Kiadatlan.
Válasz Arany jún. 5-i levelére.

2_3 Rokonom Zeyk jóska _ ennek édesapja, id. Zeyk József halá-
láról írt 'I`isza D. 1852. okt. 14-én.

5 A Nibelungenre nézve, _ AJ. példánya, amelyet Gyıılai révén
kért vissza Garay Jánostól; ld. AJ. máj. 20-án és jún. 5-én kelt
leveleit, Tisza D.-nak.

11-13 Sükey úr helyett tudósitom . . . Vas Gereben szeretné . . . Toldyt a
nép számára kinyomatni, stb. _ A tollforgató közös ismetősök
előszeretettel kérték AJ. kedves tanitványát üzenetek körvetí-
tâére, talán, hogy AJ.-t és önmagukat is mıägekiméljék azzeset-
leges tagadó választól, mint ez esetben is. Vas reben febr. 5-én
irt AJ.-nak, aki azonban nem válaszolt neki (ld. AJ.f _. T rpá-
nak, máj. 23-án). _ Vas G. most Sükeit bízta meg ajánlatomeă-
ismétlésére; Sükei viszont Tisza Domokost kérte meg a ae me -
tésre. Vas G. itt jelzett ınegirandó levelének nincs nyomaközvAJ.
utóbb Az első lopást küldte Vas G.-nek.

16 Küldök ime egy Kovács(i) virágot. _ Utközben K[ová _ a C-
versét. Ld. e kotet 244-245. 1. A vers tetszett A.-nak; csijbegy-
zäeit ld. jún. 13-i levelében, e kötet 245. 1. A költeménymegjette
TDHV. közé (48. 1.).
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518. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1853. jún.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/849. sz.; csontszin l.papir,

19,7)-< 12,3 cm, 2 fol., 1. 1.: l. szöveg, 2_3. 1.: üres, 4. 1.: címzés. Vörös viasz-
pecsét-maradvány. _' Postai pecs tek: bélyegen Nagy Kőrös 13j6 [= jún.
131, Pesth 15/ó [= jun. 15.]. _ Afeny Leszıó begyefeızebóı (ó. AkÉrt.
1899. 615. 1. 849. sz. a.).

MÃ1Kia('šíiŠ1mb 1 ıefV asz ' za . jún. 10-i eve e.
3 többen múlatnak kőrösiek, Pesten, _ akikkel elküldheti a Nibe-

ëtzıgãn 1lã]öı:ëz;ét.l dD:'a levéllãen lÉlts)őül felsorolt Báthory
r ze .jun. 15-1 eve .

8 k _ gülçothlgőagã/,°l -- atszükség nagy volt, mert ekkor készült a Csaba
ir y i e 0 goza a.

10 Kovácsi valóságos Heliconja, _ múzsáinak lakóhelye, ahol szép
verseket ir. Kovácsival foglalkozó versei: N. Kovácsiban; ápr.
12-i levelében (M: TDHV, 50-51. l.) _ Elválás K[ovácsi]ból,`
máj. 6-i levelében (M: TDHV. 53. l.) _ s az ebben a levélben meg-
dicsért, jún. 10-én küldött Utközben K[ovácsi]ba c. (M: TDHV,
48-49. l.) _ AJ. a versen semmit nem változtatott, csupán a
közšıontozáson, a hosszú és rövid magánhangzókon módosított
s n hány szót más helyesirással vett fe a TDHV. c. kötetbe: (A
vers szövegét ld. e kötet 244_245. l.)
1. vrsz. 2. sor végéről elhagyta a vesszőt.

4. sor végére vesszőt tett.
2. vrsz. 1_2. sor végére vesszőt tett.
3. vrsz. 3. sor végére vesszőt tett.
4. vrsz. 1,-2, 5. sor végére vesszőt tett.
5. vrsz. 1. sorban: ,,. . . én nekem . . .“ _ helyett:

,,. .énnekem . . ."
2. sorban: ,,zendül”-t hosszú ,,ü"-vel: „zendül .
6. sorban: ,,. . . isten" _ helyett: ,,. . . Isten _

13-15 hol szívét érzem .` „Mint aıgának hangja | Magához hi a kis falu
haran_ã1`a.” _ AJ. a költem ynek e szép részét nemcsak kiemeli.
de tu atosítja tanitványában a belőle kicsengő ihletőt: édesany-
ját. (Ld. Tiszáné 1852. szept. 24-i levelét.)

18 Vas Gereben levelét, . . elvárom, _ AJ.-nak láthatólag nem tet-
szett, hogy egykori szerkesztőtársa másokkal üzengetett neki.

519. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1853. jún. 15.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/787. sz.; csontszinű l.papir,

22×14,2 cm, fol., 1_2. l.: 1. szöveg, 2-4. l.: versek. _ Cimzés nincs. _Azeby Lószıó be eıekebóı (ıd. AkÉrt. 1899. óız.. 1. 787. sz. e.). A ıeveı-
papiron fent AJ. líásávalz „Válasz 2/8."

M: Kiadatlan.
Válasz Arany jún. 13-i levelére.

2_3 keziben van Báthory úrnak a Niebelungen, _ Báthory Gábor
nagykőrösi lelkész vitte AJ.-nak.

4 anyi „noth”, után az óhajtott ,,hort". _ Annyi szükség, hiány
után megvan az óhajtott kincs. (Ném.)

5-6 küldök három m yar né dalt, általam angolra fordítva, _ a
küldött forditásokzaýegenyejâ tetejébe, Deres a fú . . . , Bús az idő;
szövegüket ld. e kötet 247. l. AJ. véleményét aug. 2-i levelében, e
kötet 275. 1.
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9 Fekete és Sükey ángoltudó urak _ Fekete Mihály, ld. ADATTÁR,
Sükey Károly, Gyulai révén állt kapcsolatban 'l`isza Domokossal.
Munkatársa volt a Pákh-Gyulai szerkesztette Szépirodalmi La-
poknak. _ Angolból fordított Th. Moore, Shelley, Burns műveiből.

13 Küldök még egy Honvágy-ot is, _ e versét ld. e kötet 246. l.
AJ. aug. 2-án írta meg kedvező véleményét; ld. e kötet 275. l.
Utóbb felvette TDHV. közéıh(š6. l.). _ Tisza D. „Honvágy”-át
Arany,,bácsija" és családja ' tte.

520. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1853. jún. 20.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/788. sz.; csontszinű Llpapír,

22,6 × 13,5 cm, 2fol., 1-2. l.:l. szöveg, 3. l.:vers, 4. 1.: Kovács János evele.
_ Cimzés nincs. _ A levélen fent Arany irásával: „Válasz 2/8.". _ Arany
László hzgyzıeızábóı (ló. A1zÉı-t. 1899. óı3. 1. 788. sz. z.).

M1 Kiadatlan.
2 „A hetek az órák saz apró minuták," stb. _ A jóka ördöge VII.

rész 1 1. sorát Tisza D. némileg aktualizálja. Az eredetiben:
„E közben az órák s az aäıró minuták,"

8 búvom Friebeis ideji kalen áriumát, _ Müller Gyula Nagy Nap-
tem, Ld. ADATTÁR.

11-12 Pákhék kehes Pegazusa két hónapig ki fogja magát fúni. _ A
Szépir. Lap. utolsó, 52. száma, június 30-án jelent meg. Befeje-
zésül (819-820. l.) c. cikkének bevezető sorai híven tükrözik a
lcicsinyes iıigységet, féltékenységet, amely a Bach-korszak leg-
rangosabb irodalmi folyóiratát ogadta, egyben sorsát is meg-
pecsételter ,,Mídőn ezelőtt hat hóıäãppal meginditottuk lapunkat,
társaink nem igen fogadtak benn " et üdvözlettel; s most, miu-
tán magán körülmények miatt kénytelenek vE;gy1.ın.k azt két hóra
felfüggeszteni, remélvén, hogy újıılt erővel s t án nagyobb siker-
rel fo ytathatjuk, csaknem az összes ti journalistika öröme,
mondhatnók káröröme kisér, halálunlgã remélve, óhajtva, sőt
iršıegtörténtnek hirdetve is." _ Sajnos a kárörvendőknek lett

azıık.
E levélben küldött vers:

A szirt bosszúja (Románc) ld. e kötet 248-249. 1. AJ. aug. 2-i
levelében küldte e költeménnyel kapcsolatos észrevételeit; d. e
kötet 275. l.

521. Kovács János _ Aranynak Pest, 1853. jún. 20. _
K: Tısza Domokos e napon irt levelenek 4. oldalán. Formaı leírást

ld. ott. _ Ezért közöljük Kovács levelét Tisza Domokosé után, holott a
szokásos szoros líetűrend szerint megelőzné azt.

M: Kiadat an.
2 1 lããsempészek pár sort, _ tanítványa, 'I`isza D. AJ.-nak irt

ev be.
3_4 mi alig ha a nyáron meglátogathatunk tégedet stb. _ Tisza Domo-

kos azt szerette volna, ha Pestről Gesztre menő útjukban felke-
resh tik Ar ék t.

4-5 Biharbanmlš: ág Ravazdi István bihari m efõnök, aki a
szabadságharc leverése után szemrehánšıálst tetteglzenyeres János
szalontai szolgabirónak, mert AJ.-nak oki munkát adott. i

8-9 ha kőrösi fürdő nem használ, használni kell a pestit. _ Kovi-ICS
János _Tiszáék nevében _ már máj. 8-1 levelében hívta _AJ.-ekat
Pestre, hogy a betegeskedő AJ.-né járhasson fürdőbe. Tıszáeknál
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17

18-19

szállást is kaphattak volna. AJ.-ék azonban a meghívást nem
vették igénybe.
Itt az a hir, hogy Kecskemétnek Gymnasiuma megbukott. _ A

kecskeméti ref. gimnáziumnak nem voltak komoly anyagi alapjai.
Ezért tanárai közül Kőrösre ment- Szilágyi Sándor és L0-
sonczgy László.

Sz nyi elbocsáttatását s a Mikulás kinevezését stb. _ Szőnyi Pál,
majd Miızeıás Jázós z pzóız. isızóıáız feıügyeıói; ıó. ADATTÁR.

522. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1853. 28.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1099. sz. ; fehér .pa ír, 25)-< 19,6

cm, 2 fol., 1-3. l.: l. szövšıgš 4. l.: címzés. Postai pecsétek: bäyegen Nagy
Körös 29/6 [= jún. 29.], ˇ kolcz 3/7 [= júl. 3.], Putnok 3/7 [= júl. 3.],
egy ehnosódott pecsét. _ Arany László agyatékából (ld. AkÉrt. 1899.
664. I. 1099. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 299-303. l. Kevés kihagyással. _ AJ. VM. IV k.
424_426.l.

Válasz Tompa júrı. 5-i levelére.
9-10

12-13

18

19
21
27

30-31

31

53

56

33

126-128

EngemJelkért .. . téged is felfog, - Szász Károly, felesége _költői
nevén: I una _ sírversének írására. Ld. ADATTÁR.

„az életkönyvből olly nehéz első betüt tanúl" _ AJ.: Kertben c.
verse 4. vrsz.-nak 3_4. sora, az ,,olly" szó nélkül.

Ab professorság még mindig in statu quo van. _ Az előbbi álla-
t an.

p0(Warga) _ Warga János, Szigethi _ ld. ADATTÁR.
következik a censura : _ a vizsga.
Ergo áll a komaság. _ Tompa jún. 5-i levelében részletesen

leírta, Géza fiának miért nem AJ.-ék lettek a keresztszülei.
nem te irtad a Szépirod. Lapokba Nyiltlevél _czím alatt azt a

bolondságot? _ Tréfás kérdés. A lap máj. 26-1 s_z. (670-2. 1.)
Boritékra való c. rovatában jelent meg ez a ,,ny1lt evél." Bár
nevet nem említ, arról a Tóth Kálmánról szól, aki ,,lá.rmát üt a
Hauerban” s így nyilatkozik: „én Vörösmartyt is betsülömf' _Az itt AJ.- és _ Tómpázóı ıfóazızefz ıd. szepu.Lep. ADATTÁR.

âóblosznıyák héıtárszéli levél _ Ld. AJ. máj. 23-i, Tompának
sz eve e `z.- t.

visszasóhaıt Egyiptom vereshagymáira: _ Biblia, Mózes IV.
könyv, 1 1. fiejezet. Ezt az utalást a zsidók egyiptomi korszakára,
Tompa utóbb Régi történet c. (1861) versébe is beleszőtte: „Arra
ãekint, hol van Egyiptom határa, I És visszavágyódik a vörös-

agymára.“
Ezt teszi a nagy Kazinczynak még nagyobb Neffe-je, _ Kazinczy

Ferenc unokaöccsének, Kazinczy Gábornak a Szépir. Lãã;-ban
A.B.C.alái.rással megjelent (febr. 3) Nyilt leveléhez kapcsol ak e
mãlegyzések. AJ. e kérdéssel kapcsolatos mondanivalóit ld. még
P Albertnek szóló, febr. 6-i evelében.

restellatio küszöbén állunk. -Tréfás elferdítése a ,,restauratio" =
választás szónak. Célzás a régi megyék három évenkinti tiszt-
újítására (népiesen restallációra), melyeken az alis-
pán = vicispán állása körül voltak harcok.

Ölellek . most még csak „álomban és tükörben" mint az irás
mondja .` „de majd nem soká színről színre!" _ Biblia, Mózes
IV. 12. 6.
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528. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1853. júl. 5.
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/940. l. sz.; csontszinű l.papir,

27,6×22,2 cm, 2 fol., 1-4. 1.: l. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 660. l. 940. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 303-306. l. Sok kihagyással.
Válasz Arany jún. 28-i levelére.

25 id

25-26

29-30

61-63

74

76-79

102-103

104
148-149

160

a n itt levélről_A.B.C. = Kazinczy Gáboréról, a Szépir.Lap.-
ban. . ADATTÁR.

a b. határszéli levélről _ a bosnyák . . . Ld. AJ. máj. 23-i leve-
lét és jz.-ét.

Fr[ibeisz] ugyan mindent megtett, _ a Virágregék kiadásával
kapcsolatban.

itt haggıom . . . mint szent Pál az oláhokat. _ az i. sz. 9. sz.-ból
származ pauliciánus felekezetből fejlődött a 10. sz.-ban Bul ári-
ában a bogumil felekezet, amely Moldvában is elterjedt. „Erdély-
ben 1660 táján voltak oláhok, illetőleg eloláhosodott bolgárok
Alvinc körül" ; ezeket Kollonich Lipót érsek térítő mozgalma
révén _ „hagyta el szent Pál". _ szólás mind a szászoknál,
mind a magyaroknál ismeretes. (Ld. Tóth Béla, 48-50. l.)

a Palóczdalok, Czimbalom és a Tótok -- Lisznyai Kálmán:
Palócz dalok _ Szelestey László: Kemenesi Czimbalom c. köteteíről
van szó, valamint Tóth Kálmánról és Tóth Endréről. (Ld. mégADATTÁR.)

A Toldi-hang ( :nem Schedel urat értem) nem megy ki a divatból,
ha ezer K. Gábor allıäál is ellene, .Divatcsarnoki cikkét nem
ösmerem _ Kazinczy ábor cikke nem a Divatcsarnokban, hanem
a Szépirodalmi Lapokban jelent meg A.B.C. aláírással. _ Alle-
gál = érvel. _ Schedel úr = Toldy Ferenc.

emlékeztetlek Atádi birálatára Lévai verseire nézve, _ Atádi Vil-
mos ui. Petőfi és AJ. mellé nem Tompát, hanem Lévayt sorolta.
(Ld. PestiN. 1852. 703-705. sz. júl. 14-16.)

Kinizsy _ Tóth Kálmán műve.
mint notatus internálva vëyok, _ mint politikailag megjegy-

zett (gyanús) személy, nem a hatta el Hanvát.
az interimalis utlevelet _ az iãéiglenes, azaz csak egy útra szólót.

524. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1853. júl. 11.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1100. sz.; fehér l.pa ír, 25 × 19,6

cın, 2 fol., 1-3. 1.: l. szöveg, 4. l. Címzés nincs. _ Arany Igászló hagya-
tékából (ld. AkÉrt. 1899. 664. 1. 1100. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 307-309. l. Kihagyásokkal.
Válasz Tompa júl. 5-i evelére.

11
16
39-40

44-45
50

ss-56
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vide infra. _ Lásd alább (hátrább) .
,,Bedürfniss“, _ szükséglet.
A mit . . Kertbeny fillent, . . .Gyulai (rooo) enthusiasmusa -

AJ. nem hitte, hogy művei Kertbeny fordításában elismerési
arathatnak külföldön. _ Gyulai Pál rajongása _ méltán érezte
így _ inkább ártott neki.

cszzgzft zzz'/size: ez zpószóı, _ ıó. Délibáb, ADATTÁR.
for ever, _ mindig, mindörökre (ang.), itt hozzáértendő: dol-

gozzunk tovább ! _
jókai dohogni kezd, Felszólit _ Ld. Délibáb, júl. 3-1 sz.

ADATTÁR.



57

80-81
96
98

Tóth K. nyilatkozik Császár ellen, _ A Hölgyfutár' 1853. júl.
r-i számában: Egy pár szó Császár Ferenc ellenében c. Hangvéte ére
jeııemzóen többek között ezt irja: „ön engemet köıtönenek, meg
verébnek nevez; én önt viszont bagolynak titulálhatnám . . .
Minő verseket irok, azt nem ön, ki általánosan mint rossz vers-
iró ismertetik, hanem a közönség határozza meg . . Meg lehet
ön győződve, hogy én ön verseit nem kitűntetve, de egy pipa do-
hánnyal sem honorálnám . . ." stb.

Nem vigasztallak locus communisokkal : _ közhelyekkel.
Exameneimnek _
nem lévén a nervus r. gerendarum, _ „nervus rerum gerendarum

(agendarum)“ _ V. Henrik német király és római császár mon-
dása (Ld. Tóth Béla, 138. 1.). A dolgok idege, lényege: a pénz
hiányzott Aranyéknál.

525. Lévay József _ Aranynak Miskolc, Sajószentpéter, 1853. 16.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/303. sz.; szürkésfehér .papir,

23 × 14,4 c:ın, 2 fol., 1-4. l.:l. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László hagya-
tékából (ld. AkÉrt. 1899. 599. l. 303. sz. a.).

M: AJLevIB. II. k. 21-24. 1. kihagyással.
Lévaynak ez a levele _ bár AJ. jún. 10-i, hozzá írott sorai után

14-
17
19-21

23-24

37
40
49-50

59-60

61-62

74-
78
98-99

104-105

küldte, _ nem válasz jellegű.
11 hová menjek a te szined elől, stb. _ 138. zsoltár.

Sejtheted már e sentimentális introductioból, _ ez -érzelmes be-
vezetésből.

fére teszem Szokrates philosophiáját _ aki bölcselkedése köz-
pontjába a természet he yett az embert tette.

Mikulás . midőn még hozzám hasonló armer Teufel vala. _
Mikulás János, a prot. iskolák felügyelője, amikor még szintén
„szegény ördög" volt. Lévay és Mikulás láthatólag nem rokon-
szenveztek egymással.
_é-“Épen cenzurák alatt érkezett hozzánk. _ Az iskolai vizsgák íde-
j .

Oláh Geczi! _ Oláh Gedeon, miskolci tanár.
Ez malum Omen volt ránk nézve. _ Rossz, baljós jel.
mi? meglepő ünnepélylyel fogadták őt Kőrösön; _ AJ. erről

nem rt.
Kőrösön is csak Szásznak és jánosinak felfüggesztésével történ-

hetik az iskola megerősítése stb. - Erről AJ., nevek említése nél-
kül, szintén írt Lévaynak.

én _ „hadi törvényszéki itélet következtében ültem volna meg a
Neugebáudot s ez nagy baj." _ Ez téves értesülés volt, de nem
Mikulás találta ki. _ 1849. dec. 15-én írták Erdélyi Jánosnak:
„Tegnap ismét többeket eresztettek szabadon köztük Lonovics
és Lévai." (Ld. ErdélyiLev. I. k. 347. l.) _ Ezt a téves hírt
hallhatta Mikulás is.

Nagy lett a confusio _ a zavar.
inquisitio _ vallatás.
lehet neked . . feketébb companistád is . _ társad, aki inkább

érdekelve volt a forradalomban.
Leveled, _ vagy . önmagad _ . . . Miskolczon talál. _ Lévay

még mindig reménykedett, hogy Arany a szünidőben felkeresi
Tompát és Miskolcot is útba ejti. _ AJ. aug. 9-én írta meg neki,
hogy nem mehetnek.
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526. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1853. júl. 18.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/789-790. sz.; világoskék l.papir,

22,9)-< 14,5 cm, 2 fol., 1_2. 1.: 1. szöveg, 3-4. l.: versek. __ K. 513/790. sz,
(az előbbi folytatása azonos papíron) 2 fol., 1-3. l. versek. _ 4. l. .__
Cimzés nincs. Az 1. l.-n AJ. irásával: „Válasz 2/8" [= aug. 2.]. Arany Lászlóıızgyztekábóı ágkıãıı-t. 1899. óıg. 1. 789_79ó. sz. e.).

M: Kia tlan.
4-5 a restség . . psaroxizmusán mentem keresztül. _ Restségét ön-

kívületnek min ítí, amiért majdnem egy hónapja nem írt. Ezt
megelőzően jún. 20-án küldött levelet, amelyre AJ. még nem
válaszolt.

8-9 a balladákban kivántam próbálkozni, melyre Bürgernek megisme-
rése is indított. _ Bürger, Gottfried August érdeklődése a német
és skót népköltészet hatására, a románctól a nagy balladák felé
fordult. _ AJ. talán éppen azért, hogy tanítványa érdeklődését
figyelemmel kísérje, maga is intenzívebben foglalkozott Bürgerrel,
akinek hatását egy balladája, a Bor vitéz tükrözi; ezt 1855 novem-
berében írta.

13-14 Irjon . . . már most bizonyosan tudja hol vagyunk. _ 20-i
leve ében Tisza D. jelezte mesterének, hogy nevelőjéve Gesztre
készülnek.
lé1;l`ilsza Domokos e levélben három műfajhoz tartozó verset mel-

e t:
1. „Románcok": Kopp! _ M: TDHV. (57. l.), _ Ebromáııc;

Szövegüket ld. e kötet 264. l. Minthogy AJ. már e versek szö e
mellé ıs írt módosításokat, ezeket '1`isza D. versei mellett közöljiä,
s jelezzük, hogy :[Arany javítása]

2. ,,Ly1'a": Tünődés _ M: TDHV. (58. 1.) _ Szövegét ld. e
kötet 265. l.

3. „Balladák": Anya és fiú, A patyolat bőrü Dorset. Szövegüket
ld. e kötet 265-267. l.

Az e levélhez mellékelt verseket AJ. aug. 2-i levelében birálta
meg, ld. e kötet 276_2 7. 1. A TDHV.-ben megjelent Kopp! és
Túnődés c. verseken végzett módositásait ld. AJ. e levelének
jegyzetében.

527. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 18 53. júl. 21.
Ez NszAJEM. _ Ezesey sánóót egyztekábóı. MTAK. Mikró-

filmtára A. 299/I.
M: Ercsey, 77-79. l. Kihagyásokkal.
Válasz Ercsey máj. 27-i levelére.

2_3 száz esztendeje, hogy közelebbi leveledet kaptam : _ közel két
hónapfja, hogy sógora levelét mgıgkapta.

4-5 önz sen, respective a szénán kez em. _ Respective: illetve, azaz.
12 a leírt verseket megkaptam. _ AJ. máj. 20-án kérte sógorát.

másolja le neki az Életképekben és a Pesti Divatlapban megjelent
verseit, mert Kőrösön e folyóiratokhoz nem tud hozzájutni.

2 3 Tompához is el akartunk: rándúlni stb. -A tervet Tompa mondta
vissza felesége és fia betegsége miatt (ld. júl. 5-i levelét).

36 nem irtam vagy 4 hónap óta, _ két hóršaıpja, máj. 20-án írt.39 Káfszytfóz _ Kázóıyi sátnueıfõı ıa. ATTAR.
44-46 Lévai fózsi . . . küld nekem . . . 20 czilinder ig: jó bort, _ ld-

Lévay jún. 1-i levelét, továbbá [AJ] Borivása. breczeni, 108. l.

906



48 Tompát vártam _ AJ. júl. 11-én hívta barátját Kőrösre, de
Tomfpa nem mehetett; ld. aug. r-i levelét.

52, 54-55 „Nemzeti Könyvtár" még mindig a nyakamon van . . . Garay
Szent Lászlójának II. kötete is _ ld. AJ. márc. 28-i levelét és Ercsey
ápr. 2-i válaszát.

56-57 jámbornét csókolom: . . . neki is irok már. _ AJ.-nak nővéréhez,
Arany Sárához irott egyetlen levele sem maradt fenn, sőt konkrét
ptalások sem hozzá írott levelekről, pedig kizárt dolog, hogy ne
ettek volna.

60 Málit _ Nagy Amáliát, Ercsey Sándorné testvérét.

528. Heckenast Gusztáv _ Aranynak [Pest, 1853. júl. 23. előtt.]
K: Elveszett. _ Utalás a levélre és tartalmára: AJ. _ Toldy Ferenc-

nek, aug. 2-án: „A napokban felhívást kaptam Heckenast . _ . részé-
ről,” stb. _ a Toldi új kiadására. _ A levél keltéhez m tartalmához Szász
K. _ AJ.-nak k. n. [Pest, 1853. júl. 23.]: ,,Heckenastot veséig akarván
vizsgálni, azt mondtam neki hogy te hajlandó vagy ugyan Toldi első részét
a kettőn kiadásra átadni," stb.

529. Szász Károly _ Aranynak K. n. [Pest, 1853. júl. 23.]
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/498. sz.; fehér l.papir, 22,3 × 18 cm,

1 fol., 1. l.: „Édes barátom" megszólítású, valószinűleg Mentovich Ferenc-
nek szóló levél, akinek Száraz lombok c. verseskötete 1854-ben jelent meg. A
levél Heckenast kiadói feltételeit közli. A levelet azzal fejezi be: ,,Jőjön fel
Arany is, kinek szól a következő la ." 2. l.: AJ.-nak szóló sorok. Címzés
nincs. _ Arany László hagyatékából) (ld. AkÉrt. 1899. 604. l. 498. sz. a.).

M: Kiadatlan.
A levél keltezéséhez : A nem AJ.-nak szóló levélen keltezés helyett

„Szombat délben". _ Aug. I-én (hétfőn) kelt Eggenbergšr levele
Heckenastnak, melyben tıltakozott a Toldi újab kiad a ellen,
amíg nála példányok vannak az első kiadásból. _ Aug. 2-án
(lktedden) Heckenast e levelet elküldte AJ.-nak. _ Ugyane napon

a AJ. Tisza D.-nak, ho eladta a Toldit Heckenastnak. „Ezért
a mult na kban megforãiltam Pesten," _ Szász K. ,,hétfő vagy
kedd1`e" hliita Pestre, „szombat délben" _ írt levelében. A fentie-
ket megelőző szombat 1853-ban, július 2 3-án volt (ld. Oklevéltani
Naptár. Szerk.: Szentpétery Imre Bp. 1912. 6. táblázat). _ Tehát
Szász K. e levelét 23-án irta; AJ. pedig 2 5-26-án tartózkodott
Pesten s a Magyar királyban szállt meg.

8-9 azt hiszem . _ . szivesen fo 600 ftot adni. Dederunt magnum aldo-
más (in futuro) _AJ. valóban 600 Ft-ért adta el a To dit Hecke-
nastnak s ahogyan Szász _ szabadon Anonymus után: ,,fecerunt
magnum áldomás" _ kilátásba helyezte _ megülhette a nagy
Élgomásaii a _ jövőben. _ Pesti útjáról aug. 9-én beszámolt

vayn .
13 Ősz utcza _ a mai Szentkirályi utca a VIII. ker.-ben.

530. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1853. júl. 28.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára _ A. 301/I.
M: Kiadatlan.
Válasz Arany 'úl. 21-i levelére.

2_3 hosszas hallgatásuk _ Ercsey jún. 20-án irt AJ.-nak, akitől
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5
6-7

8-ro

12-13

18
26-27

35-38

41'-44

45-46
58-59

6I_64

ezekkszfrintı csak egy hónap múlva kapott levelet; így aggodalma
' d t tm O o vo .

az irodalom terén bátyám excellált, - kitűnt.
midőn az asztal-mozgatás legvirágzóbb kora óta, első levelét veszem,

- Ercsey itt rosszul emlékezett, ui. AJ. az asztaltáncoltatásról
ápr. 27-i evelében számolt be sógorának s ezután még máj. zo„án
is irt neki.

A kevesen? ızzzszeıõz . .. ızvegezõız, „zen puma fzzezmz. -. õsi
izokás szerint felében, bár néha a munkát végző csak a harmadát

a ta.
5 felé megy, (notabenundum Károllyal együtt kaszáltattuk :)

- a négy Ercsey testvér osztozott rajta; nota bene = megjegy-
zendõ, Ercsey Károllyal együtt végeztették a munkát.

a világ jószága - a környékbeliek állatai.
a szaktudósok megmagyarázni, a mellette tartott constlium' után,

nem tudták. - Ercsey lelkiismeretességére jellemzõ, hogy a ese-
reszn efa läpusztulásának vélhető okáról még a szakembereknek
sz@tó sz ontaiakkal is tanácskozott.

Lovasi Ferenc . . . Baranovics Rózsát haza hozta. Requiescat in
fıaceaít idéâii ãtlılázasságraa halottakért

Ono ıma zav :,, yugj
sajnáltaírêz a ,üãzéêãrodggıní _lapok" râzñegszlünísét . most ennek is

quztt. - ge. O sz a jún. 30- je en me .
a Délibáb, . . . csak culipendiumnak való. - vécš-papirnak való.
Mezey azt mondja: . . előfízetést a „nemzeti könyvtár '-ra, Emich-

től visszakapta. - AJ. márc. 28-i levelében üzente Mezeynek, hogy

Éõšfˇ-Íí"“$áízf1íŐ';%“"ft.§Zí“i§'íÉãÍf”"ı?š`š?ÉãiÍy“Íf'ã*“.ã°„*Í`.`š1Í“ă“j*os e . , e en
kifizették. Ezek szerint úgy is történt.

„Szent László” II-tk kötetét legjobb lészen. . . olly módon elkűl-
deni, hogy azt Pestre, a Tisza quartélyán leteszi bátyám. - Garay
művéne példányait szmtén Kőrösre küldte a kiadó; AJ. ezt is
előbbi levelében Panaszolta sógorának. -- Tisza Domokosék pesti
háza közvetítő ehetôséget je entett Körös és Szalonta között.

531. Madass György - .Aranynak Nagyszalonta, 1853. júl. 28.
K: NSZAJEM. - MTAK. Mikrofilmtára. A. 301/I.
M: Kiadatlan.

4-25

15-16

37

az 1843-tk Aprilis havába, . . folyamodtam stb. - E folyamod-
vány a rávezetett kedvező végzéssel - a város egyéb irataival
együtt, - az 1847-i szalontai tuzvész martaléka lett.

Komám . . . több szalontai tolvajok nevében tréfás irást készített. -
Ez a „tréfás írás" sajnos nem maradt fenn.

becses válaszát elvárván, _ AJ. a kért igazolást sógora, Ercsey
Sándor révén küldte el; ld. aug. 16-i levelének utóiratát.

532. Tompa Mihály _ Aranynak K. n. [Hanva, 1853. aug. 1.]
Ez MTAK. Kézirattára _ K. 513/941. sz. ; csontszinű l.papir,

z3,5><I9,7 cm, 1 fol.. I-2. 1.: l. szöveg. Címzés nincs. - Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 660. l. 94.1. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 310-311. l. Sok kihagyással.
Válasz Arany júl. 1 r-i levelére.

7
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I3

zo

zo-21

23
32-'33

33
as-36

4ss=-46

(az asztalmozgásnál a szem hatalma) - erről AJ. ápr. 27-én
irt Tompának.

A nervus r. ger. - A nervus rerum gerendarum ld. AJ. júl. rr-i
levelének jz.-t.

ıãlbâraenumeratióból vártam, -' könyvére az előzetes előfizeté-
se .

Fr nak - Friebeísz Istvánnak, a Virágregék kiadójának.
A Délibábot _ . . olvastam. Láttam az énekes historiákat, - Csen-

gery Antal: A hőskõlteményekről általában (márc. 13.) c. tanulmá-
nyazõı ıd. Délibáb, ADATTÁR.

láttam a Tóth Kálmán melletti apostolkodást, - Délibáb, júl.
3. sz.

ismét volt szó. . . tompa fegyverről, aranyunk nem létéről - a
Délibáb Budapesti Hirek c. rovatában (júl. 24-i sz. 129--130. 1.):
„Mi részünkrõl óvakodni fogunk, hogy a világháboruba beleke-
veredj miután legerősebb fegyveríink [,] t o m p a a r a-
nyunk pedig épen nmcsen.”

irtad Rozgonyinét, már utánad mász Bánffynéval: _ AI. balla-
dá'a ez év jan. 5-én jelent me , Tóth Kálmán: Bánffiné átka c.
mélye a Délibáb-ban júl. 17-én %82-83. 1.).

533. Arany -- Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1853. aıäãi 2.
K: MTAK. Kézirattára - K. 513/850. sz. ; csonts ű l.papir,

25')-< 19,7 cm, 2 fol. I-3. 1.: l. szöveg, 4. 1.: cimzés. Tört viaszpecsét. Postai
pecsétek: bélyegen Nagy Körös 2/8 [= aug. 2.], Oroszháza 3/8 [= aug.]Š.],
Nagy Szalonta 4/8 [= aug. 4.]. - Arany László hagyatékából (ld. Ak rt.
1899. 615. 1. 850. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tisza Domokos jún. 15. és zo-i, valamint júl. 18-i levelére.

3_4

4-“S

8-9

II

1+

áíıoäni examenekkel bajoskodtunk, - a gimnázium év végi vizs-
v .

g nem is tudtam eleinte, ha Pestre vagy Gesztre intézzem-e a levelet.
-I-ll Tisza Dél fent jelzett első két levelét még Pestről irta s csak a
" . 18-i k t Geszten.
J Toldit csakugyan eladtam, de nem Gerebennek stb. - Vas G. ez
év febr. 15-i levelében kérte tőle, majd megblzta Sükey Károlyt,
ismételné meg kérését. - Sükey viszont Tisza Domokost kérte
közvetitőnek, aki jún. ro-i levelében tájékoztatta az ajánlatról
A .-t.

ltalálkoztam Feketeékkel, - Fekete Mihályékkal.
érénezhšıäıëıkda vuãejlge, kõfııetiıãıtil' reíıéddel: - AJ. Tisza D. Verseivel

e ' i őren ben 0 oz .
A jan. 15-i levélben ériezett Honvágy, valamint az angolra

fordított jegenyeífa tetejébe, Deres a fű . . . és Bús az idő . . . c.
versek szövegét d. e kötet 246-24.7. 1.

A Honvágy c. költemény -- amely Tlsza Domokosnak Arany
és családja ırántl hűséges ragaszkodását tükrözi - megjelent a
TDHV. között (56. 1.). A kézırat és megjelent szöveg között csu-
pán a központozásban és a magánhangzók hosszúságában van

változtatásés ére A] zöt tettr.vrsz.r. 3.sorav -vess .
4.. sor vég&'e fäldáltójel helyett: pontot.

3. vrsz. I. sorában „elhágy . . .” - elyett ,,. . .elhágy. . .”
2. sor végére pont helyett: vesszőt.
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3. sor végére vesszőt tett.
4. sor véăére pontot.

4. vrsz. I. sor: ,, h I" _ helyett: „Oh”
1. sor végén: felkiáltójel helyett: vessző.
2. sor vé 're: felkiált jelet.
2_3. soríean az „gta” és „újolag”-ot rövid magán-

hang kkal közölte: „ujra”, „ujólag".
3. sor végére vesszőt tett.
4.. sor: „Ifjú” után vesszőt tett.

21-22 „My own darling rosebud sweet love, gentle dove“ stb. _ „Az
én kedves rózsaszálom édes, szelíd galamb" _ a jegenyefa tete-
jébe . c. dal refrénje.

25-41 A szirt bosszúja c. versét Tisza zo-i levelében küldte; ld.
e kötet 248-249. l.

42_89 Tisza Domokos Kopp! _ Ebrománc _ Titnődés _ Anya és
fiú _ A patyolat bőrű Dorset c. verseit júl. 18-i levelében küldte;
szövegüket ld. e kötet 264_267. 1.

70, 72-73 Az accentuált szótag . _ accentus és positio - a hang-

94

IO

súlyos szótag; _ hangsúly és helyzet _
Quid plura P _ Minek szóljak többet?
A Kopp I c. verset AJ. felvette TDHV. versei közé (57. 1.) Hopp!

_ címen. Eredeti szövegét ld. e kötet 264.. 1. _ AJ. változtatásai
a következők:
1. vrsz. 1. sor: ,,. . . asszú ó bort." _ helyett: ,,. .aszu ó bort,"

3. sor: „Szerettem, ifjú lánykát." _ A vesszőt törölte,
a sor végére vesszőt tett.

4. sor: „_ És csalfán elhagyott I" _ helyett:
„És _ csalfán elhagyott."

2. vrsz. 1. sor: „Most azoknak hg'-jjában . ." _ helyett:
,,Most, azoknak jában.”

2. sor: „_ Ifjú vinkót iszom" _ a gondolatjel a sor
végére került.

3. sor: ,,. . . asszú . . ." _ helyett: ,,. . . aszu ..
4. sor végére: felkiáltójel helyett: pont.

3. vrsz. 1_2. sor: „Ez fogyna-hagyna el! De
Kelyhem megint dagad” _ helyett:
Csak f _ ha a el már Igyfl
De ˇ I h d adIm, e y em ag -

A Tilnődés c. költemény szintén megtalálható TDHV. között
(58. 1.). Eredeti szövegét ld. e kötet 265. l. _ AJ. a 'l`isza D.-nál
három versszakot: 8 + 8 + 4. sorral, öt négy sorosra tagolta. Egyéb
módosításai a következők:
I. vrsz. 2. sor végére vesszőt tett.

3. sorban: ,,lyán" _ helyett: „lány,”
4.. sor vé én: kettõspont helyett: pont.

2. vrsz. 2. soránal: végére vesszőt tett.
4.. sorban a „birom” szóba rövid „i”-»t tett.

3. vrsz. 1. sor: „Már csak egyik _” helyett:
„Már egyik is"

4..~sor: „Még kettőt tetéz! I” _ helyett:
„Két munkát tetéz !"

4.. vrsz. 1. sor végén: „hogy” _ helyett: „mit”
2. sor végére kettőspontot tett.



5. vrsz. 2. sor: . . S így tán meglehet" _ helyett:
„S így tán, meglehet,”

4. sorban: ,,lyán" _ helyett: „lány”

534. Heckenast Gusztáv _ Aranynak Pest, 1853. aug. 2.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/206. sz.; világoskék l.papir,

bal sarkában: ,,Verlags-Buchhandlung von G. Heckenast Pest Franziskaner-
Platz Hutgsasse Nro 1." _ 28 × 22,5 cm, 2 fol., 1_2. I.: l. szöveg, 3. 1.: üres,
4. 1.: címz . _ Postai pecsétek: bélyegen Pesth 2/8 [= aug. 8.], „Der Ab-
gang der Post" Nagy Körös 4/8 [= aug. 4.] _ Melléklet: Eggenberger _
Heckeııastnak, Pest, 1853. aug. I. K. 513/206/a. sz.; 26,9×22,5 cın, 1 fol.,
1. 1.: l. szöveg, 2. l.: üres. Clmzés nincs. _ Arany László hagyatékából (ld.
AkÉrt. 1899. 597. l. 206., 206/a. sz. a.).

M: Kiadatlanok.

{A levél magyar forditása]
Igen tisztelt Professzor Úr !

Pest, 1853. aug. 2-án.

Sajnálatomra közölnöm kell Önnel, ho Toldi-ja kiadása ellen tilta-
koztak nálam. _ Miután az új kiadás hire azšısjságokba került, Eggenberger
úrtól óvást kapntam, amelyet itt mellékelek. Erre tár alást kezdtem Eggen-
berger Ferdin ddal, s arról értesülök tőle, hogy míg körülbelül 150 ehet
raktáron, hogy ő egyébként hajlandó a méltányos megegyezésre.

A fennior ó körülmények között szerződésünket csak előzetesen
tekinthetem fixáftnak, s kérnem kell, hogy a došíot előbb szíveskedjék
Eggenberger urral tisztázni, hogy kiadói jogaimat adálytalanul érvén e-
sithessem. Itt véleményem szennt csak két ut járható: vaăy kártalanitja
Eggenberger úrat azon igényeiért, amelyeket mint az Ön m vének tulajdo-
nosa a mostani kiadás ügyében érvényesithet, vagy várunk, amig Ön a
második résszel elkészül, amikor majd mindkét rész teljes egészként egy kö-
tetbe egyesitve lesz kiadható.

Kéreã tehát Tekintetes Urat, rendezzeóã. dolgot legjécãlbb mérlefgelése
szerint. Mih yt ez az egyik vagy a másik m on megtört t, nem orn
elmulasztani, h kötelezettségemnek eleget tegyek, vagy a másik esectãen,
hogy a teljes, moéggybefejezendő költeményre nézve új megállapodást találják.

Őszinte nagyrabecsülésem kifejezésével
Tekintetes Úrnak legkészscéıgesebb (give

He enast .

Melléklet:
Eggenberger Ferdinánd _ Heckenast »Gusztávnak

Pesth den 1*" August 1853.
Herrn G. Heckenast hier.

Nach der gestrigen Pesther Zeitung, beabsichtigen Sie von „Arany
Toldi" eine neue verschriebene Ausgabe erscheinen zu lassen, wogegen ich in
so fern einen Protest einlege, da mein Vorrath, oder vielmehr die Auflage
dieses Epos, die ich von der Kisfaludy társaság käuflich an mich brachte,
noch bei weitem nicht vergritfen ist. Sollte aber ungeachtet dieser Warnung,
doch eine neue Auflage hier ausgegeben werden, so müfite ich als Beelnträch-
tigter ani einen Sehadenersatztnıigpeliren, der mir laut Prellgesetz kommen
mııB. _ DieB Ihnen zur Kenn ' bringend zeichne ich mit Achtung
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Ihr ergebener
Ferdinand Eggenberger

[A melléklet magyar forditása]
Eggenberger Ferdinánd _ Heckenast Gusztávnak

itt. Pest, 1853. aug. I.Heeızeuzst G. Úmak
A tegnapi Pesther Zeitung szerint Önnek az a szándéka, hogy meg.

jelenteti Arany Toldi-jának új, átengedett kiadását, ami ellen annyiban
nyúgšsok be tiltakozást, mivel készletem, vagyis inkább az eposznak az a
kıa a, amelyet a Kisfaludy Társaságtól vétel útján vettem át, mégãgyál..
talában nem fogyott el. Ha fi elmeztetésem ellenére itt mégis új adást
hoznának ki, úgy mint károsııl-ílrnak kártérltésért kellene appellálnom, ami
a sajtótörvény szerint megillet. _ Ezeket tudomására hozva vagyok tisz-
telettel

készséges híve
Eggenberger Ferdinánd

3 die Herausgabe Ihres Toldy _ Arany 1853. július végén Pesten
jártában személyesen állãälott meg Heckenast Gusztávval a
Tolãz első részének Éj kı áróš. A megállapodaáks éãtldelmâıtíãı a
kia ás ' át három vre átenge te Heckenastn , v ta,
hogy aıošıunkát két változatban, diszes és népszerű formában
közrebocsátja. Költőnk Tisza Domokosnak 1853. aug. 2-án,
Toldy Ferencne aug. 4.-én, Ercseynek aug. 6-án irt levelét, vala-
mint Voin. AJé. II. k. 194.. 1.)

5-6 éineEProtestation von Seited des Herrn Egggenlblerããr, _hld. en;
n ve enbe rFerdinán 1853. aug. 1 n e enast ozint
zett tiltäozásárãe amelyet Heckenast e levélhez csatolva Arany-
nak me küldött.

8 noch ãirca r50 Exempl vorräthig sein dürften _ Arany e hírt
nemcsak lehangoltan, hanem bizonyos meglepetéssel vehette tudo-
másul. r853. sze t r-i levelében panaszo ja Tompának, hogy
E ber r nemhogy teıgetsztette volna, inkább visszatartotta
r kãzletét: „Arany sem lehetett volna néhány év óta
kapni sem a pesti, sem a vidéki könyvárusoknál, kivévén az
Eggenberger ur becses boltjának valamely sötét zugát. Mióta
Kőrösön vagyok is, számtalan ember kérdezte nálam, állltván,
líıogyããããıten nem kapható, ők líej kčıiiygtárusté
gyá ákamagyarkönyvet" t 't . ogy enas

hozzávetőleges közlésével szemben nem 150, hanem pusztán 1 15-
120 jpéldány feküdt el Eggenbergernél (ld. Toldy Ferenc Arany
Jánosnak 1853. aug. 9-én irt levelét) ; mire pedig Arany János
me blzásából Heckenast e példányokat átvette, számuk r 1 r-re
móãosult (ld. Heckenast Aranynak aug. 26-án irt levelét).

I4._I5 lentweder Sie entschäãligen Herrn Eg enbergãr t-t-Al;i_}ggen%e{ãeI'
titakozásaü ébena zonytisztfzásavge any o -
hoz fordult felčflág@ d. 1853. aug. 4.-én kelt levelét). Tolıly
postafordultával válaszolt (ld. 1853. aug. 9-én kelt válaszát):
,,r) A Kisf. Tsság tulajdonosi joga az általa kiadott művekre nézve
mak e kiadásra terjed ld: mert több az iróktól kikötve nincs;
ehhezíépest: 2) äenbergernekiscsakeztazeãyldadást adtv
el, mely mihelyt ölt, a szerző tulajdonjoga fel edt; s igy 3)
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mely percben az utolsó példányok elköltek, őt a mü azontul nem
illeti.” Toldy ezért azt javasolta Aranynak, hogy fogadja meg
Heckenast tanácsát, s az új kiadás létrejöttének biztosítása végett
vásárolja meg maga az eladatlan maradt példányokat. Ú látszik,
új kiadás esetén ez az eljárás általános volt. Hasonló m%on vál-
totta vissza Arany Müller Gyulától A -nagyidai czigányoıkaıjıogát,
hloäy e művet összes költeményeinek gyűjteményébe fog assa.
( . Voin.Ayé. II. k. 131. l.) _ [Sándor István jegyzete.]

535. Arany _ Toldy Ferencnek Nâgykőrös, 1853. aug. 4.
IK: Kézirattára ?1Magy. Ir 1 . Lev. 4-r. 61/a. 44.. sz. _ Csont-

szinű .pap 2 ,7× 19,5 cm, 2 o ., 1_2.: .szöveg, 3. 1.: üres, 4. l.: cimzés
_-*Postai pecsétek: bélyegen Nagykőrös 4./8 [= aug. 4.], Pesth 6/8 [= aug.
6.] A levélpãpiron Tol y Ferenc irásával: ,,Vett. aug. 7. 1853." _ Toldy

F°”°”°iFãč?ıÍz Éâóäz 1. 6 1ı v . . . 55_5 . .
2 Hat éve elmult már, hogy Toldi czimű népies beszélyem . . . meg-

jšlãfıfzt. _ Toíıinjãı šihÉ_.;'yllJItÉtyásbéc:;„1Garay János: Bosnyák
szaemvve o , 47- .

1%dnapolãian felhiváílst kapãıân Híeäfceãast ıköãévárus utçbšésšéről,
ˇ _ . He enast [j'. 23. tt] v. ev t, tová zász

Fároäy [júl. 23-án] kelt beszámolóját Heckenasttal valótárgya-
ásár .

_I_q_II Most azonban kapom az emlitett könyvárus levelét, stb. _ Hecke-
' naãtt Éulg. Él-iaılševeléhez mellékelte Eggenberger Ferdinánd aug.

1- e t ˇ t ozását. ,
413-3-14 a különben is' tönkrejutott társaságnak . . . _ a Kisfaludy Tár-

saság műkodéset a szabadságharc leverése után betıltották: a
, ,_ Társaság igazgatója Toldy _Fere.nc volt. _ _ oesz: 1:* M.:'3">;:á:“':L:z;a:é:: zã`ä:ft”“y`”':““g azst ._ . om e O y erenc aug. 9-i ev a

meg a választ, amelynek lényege: AJ.-nak meg kell vásárolnia
Eggenbergertől az első kiadás megmaradt példányait ahhoz, hogy
másodık kiadásban megjelenhessek.

536. Arany _ Lévay Józsefnek Nagykőrös, 1853. aug. 9.
K:MTAK. Kézirattára _ K. 513/34.6. sz.; fehér l.papir, 23)-(14,

cm, 2. fol., 1_2. 1.: l. szöveg, 3_4. l.: Cimzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 6oo. 1. 346. sz. a.).

M: A_]'LevIB. II. k. 24-25. 1. Sok kihagyással.
Válasz Lévay júl. 16-i levelére:

4.* leveled éppen az exameni vajudások közt kapott, _ az év végi
vizsgák között. 4 _ _

6-8 Pesten voltam, . . . olvashattad, stb. _ Aäonban a nalpılapok
közölték az egyes szállodákba érkezett vid `- vagy külfö di ven-
dégek névsorát: _

ro-`-11 eladtam Toldit, . a régit, . E genberger protestált, _ 1847-ben
a Kisfaludy Társaság három apálıyadljnyertesf művét együttesen
Eggenberšer adta ki, s most cs úgy járıılt hozzá az újabb kiadás-

_ hoz, ha J. megvásárolja az elsőből megmaradt Ăıéldányokat.
'17-`-ˇ-19 Mikulás ár . felőled: igen jól nyilatkozott-, stb;-_ J. e közlését

Lévay megnyugtatására szánta, aki júl. 16-i levelében elkesere-
detten számolt be. Mikulás János- látogatásáról a miskolci -ref.
gimnáziumban.
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1 Szent Pétered is közel van; _ Sajószentpéter, ahol Lévay szülei
aktak.

A maecenások pedig stb. _ a nagykőrösi bennszülött módos
polgárok, akik az iskola fenntartásának anyagi lehetőségeit biz-
tos tották s akik lenézték a vagyontalan, ,,jöttment" _ tanárokat.

Miska nem jöhet, az Ő világa nem terjed túl a hamvai határon, stb.
_ csak útlevéllel utazhatott; ennek beszerzési nehézségeit júl.
5-i levelében ecsetelte AJ.-nak.

Gyulai most épen nálam van, _ a Szzéãi:r.Lap. megszűnãe
anyagi gondokat is jelentett Gyulainak; e a nyarat Kecske-
meten töltötte Szilágyi Sándornál (ld. Gyulai levelét Szilágyinak
1853. jún. 23. és 30 között, Gyulailıev. 159-160. 1.).

Szász Károly megy Erdélybe, _ ekkor még csak látogatóba..
Ez év őszétől Kecskemétre ment tanárnak. Ennek előzményeirõlld. ADATTÁR. -_ AJ. szıãpr. 27-én Ercseynek, 29-eu Tompának
is ir Szász sorsának alak ásáról.

587. Toldy Ferenc _ Aranynak Pest, 1853. aug. 9.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/880. sz.; csontszinű l.papir,

22,5 x 14,4 cm, 2 fol. 1-2. 1.: 1. szöveg, 3-4. l.: üres. Cimzés nincs. _ rany
Laszıõ hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. õıõ. ı. 880. sz. 3.).

3

21

M: AJLevIB. II. k. 55_56. l.
Válasz Arany aug. 4-i levelére.

I.) A Kisfaludy Társaság tulajdonosi joga stb. _ AJ. az 1847-
ben megjelent első Toldi kiadásának jogáról érdeklődött. Ld.
m? e napon Lévaynak irt levelét.

óváran nézek Toldi másod része befejezésének elibe. _ Toldy
Ferenc nem ismerte fel A yidai cigányok értékeit. AJ.-nak e
művéről irt kritikája az Ú'jı§(gag`yMúz. 1852.-aug. r-i számában
jelent meg. AJ.-ról ugyan elismeréssel szól, de e művét elhibá-
zottnak tartja. _ Toldy Ferenc értetlen kritikáját a fenti kiván-
sággal fejezte be.

538. Arany _ Heckenast Gusztávnak Nagykőrös, 1853. aug. 11.
K: Elveszett. Utalás a levélre és tartalmára: Heckenast Gusztáv

1853. aug. 26-i válaszában: ,,aug. II-éről kelt levelére elintéztem a dol-
got Eggenberger úrral" stb.

539. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1853. aug. 13.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/791. sz. ; csontszinű l.papll'.

21,9>< 14,1 c:ın, 3 fol., 1_2. l.: 1. szöveg, 3-6. 1.: versek. - Cimzés nincs.
--\A levél apiron AJ. irásával: „Válasz 26/VII"fVIII.] = [aug. 26.] _
Arany Lász hagyaçkából (ld. AkÉrt. 1899. 613. l. 791. sz. a.).

2

k

914

I: Kıadatlan.
Válasz Arany aug. 2-i levelére.

Már átkozám Lévait és 6-barát, _ tréfásan Lévay küldeményéji
tette felelőssé, hogy mestere június 13-tól aug. 2-ig nem irt nekı.
holott ő közben 3 evelet is küldött: jún. 15-én, zo-án, július 18fáı1.
amelyekre AJ. aug. 2-án, együttesen válaszolt. _ A Lévay által
jún. 1-én AJ.-nak küldött bor-küldeményről Tisza D. a Pestre
átogató kőrösi tanároktól hallhatott. I

joska elment, de a Bethlen fiúk lejöttek. _ Zeyk József es a.
Bethlen fiúk rokonai voltak Domokosnak.



8-15

23-24

A patyolatbőrű Dorset P Tisza D. ilyen cimü versét júl. 18-án
küldte, AJ. aug. 2-i levelében birálta s kérdezte tanltványától:
„Miért épen patyolat, miért épen bőrű, miért épen Dorset P Fordí-
jzás, yagy eredeti ?" _ Domokos, mesterének e kérdéseire vá-
aszo t.

E levélben küldött versei: Cserfa levél _ rózsa bimbó bokréta,
Két koldus, A vén apród balladája. Szövegüket ld. e kötet 282-
286. 1. E versekről AJ. aug. 26-i levelében irta me véleményét.
Az első: Cserfalevél _ rózsabimbó bokréta cimmef megjelent a
TDHV. között (59-60. l.), AJ. apró változtatásait ld. aug. 26-i
lleıvele jz.-ében, 292. l. ACserfa levél . c. vers kéziratában a cim

att:
(Written on the occasion midőn Kovácsiban ily bokrétám volt) _

Kelt abból az alkalomból, midőn Kovácsiban ily bokrétája volt.

540. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1853. a . 16.
4 K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ Mikro-

iilmtára A. 299/I.
M: Ercsey, 79-80. 1. Kihagyásokkal.
Válasz Ercsey júl. 28-i leve ére.

8-10

-20-23

29-30
33

34-35

36

40-41

41

54"-55

Losonczi László collegánk az ő poémáiban: „Dráãıı szülő földem
Kecskemét" _ AJ. a tőle idézett verssorban aláh ta a „drága”
szót s Kecskemét és Kőrős korabeli drágaságára vonatkoztatta.
_ Ld. meg ADATTÁR.

Toldit (a régit) eladtam 3 évre Heckenastnak, . . Eggenberger
protestál, . Schedeltől kérdem úgy van-e? _ ez ˇ' ben d. Szász
K. (júl. 23-i], Heckenast aug. 2-i levelét és jz.ıŠégt)Í, AJ. aug. 4-i
leve ét Toldy Ferencnek és annak aug. 9-i válaszát, valamint
Heckenast szept. r-i levelét.

jámbornéra is bizd rá, _ AJ. nõvérére, Arany Sárára.
megfizetted-e_ a görbedi alapítvány pénzét: _ az 1847-ben köl-

csönvett roo ft.-ot. _ Az igazolást a kölcsön visszafizetéséről
Ercsey okt. 28-i leveléhez mellékelte.

Lovassi Ferenc házassága . . . _ megmondhatom Tanárkinak, _
Lovassy és Baranovics Róza házassáfkötéséről Ercsey júl. 28-án
irt. Tanárky Gedeonról ld. ADATT R-ban.

A „Szépirodalmi lapok" aszkórban haltak el, _ Pákh Albert és
Gyulai Pál folyóiratának utolsó száma jún. 30-án jelent meg.

Szász Károly lemondott. _ Aug. 11-én (Benkó, 59. l.) _ Lemon-
dása előzményeiről, ld. ADATTÁR.

Theodorovics nevű _ a későbbi Tomori Anasztáz, akit mint
mérnököt választottak a kőrösi gimnáziumhoz mateınatikata-
nárnak. Utóbb családi örökségét a magyar Shakespeare-fordítások
kiadására áldozta.

Az idezárt bizon itványt _ .. add át Madas Komának. _ Ld.
Madass György júf 28-i levelét.

541. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1853. aug. 19.
K: NSZAJEM. _ Ertsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 301/I.
M: Kıadatlan.
Arany aug. 16-i, sógorának irt levele ekkor még nem érkezett Szalon-

3

58'

tára.
A házat, mint talán közelebbi lenvelembe is irám, stb. _ Júl.

915



28-i levelében csak azt irta, hogy a házban _Wölfel gyógyszerész
benne lakik, de nem javított semmit. Akkor Ercsey még nem tud-
hatta Wölfel újabb szándékát.

6-9 az a kérdés hogy kinek adjuk, mert concurrensek mégeddig ketten
vannak, t. i.-egy zsidó és a. . . postahivatal. _ AJ. aug. 26-i válasza
szerint úgy döntött, hogy házát inkább a zsidónak, mint a posta..
hivatalnak adja bérbe.

21 az idén termettet is alkalmasint eladom, _ ti. közös szénájukat.
AJ., sódgorának e szándékát aug. 26-i levelében helyeselte.

25'--27 az i én termett búza-mennyiségről még nem irhatok. . . jó lesz,
ha tudatja velem bátyám akaratát. _ Erről AJ. úgy vélekedett, ha
megbizható jó helyen eltartható, tavasz előtt ne adja el. (Ld. AJ.
aug. 26-i levelét.)

28-29 csupán a dominium ügyében irok ,' _ a „birtok” megjelölés az
Ercseyek néhány holdas szalontai földjével kapcsolatban, itt tréfás
szóhasználat.

542. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1853. aug. 24..
Ks NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikrofilm-

tára A. 301/I.
M: Kiadatlan.
Válasz aug. 16-i levelére. _ Ercseynek jelenlegi és AJ. aug.

26-i le e keresztezték egymást. _
3_4 multkor küldött levelem nem nagyon hosszú volt. _ az aug. 19-i,

'ˇ melyben a ház bérbeadásának es etőségeiről, valamint a széna és
búzatermés eladásáról irt.

8, 11-12' Ismét a ház. . . egy harmadik kéri, t. i. egy nőtlen cs. k. pénztárnok.
_ AJ. beleegyezett, hogy ennek adja ki (ld. aug. 27-1 válaszát).

24.-26 a Kölösérben az idén,. 4 kis boglyát ehetett kaszálni, s ebből
bátyámat illeti egy boglya. _ A négy Ercsey testvér osztozott rajta,
köztük AJ.-né.

31 valami adóra kivettem 2. pengőt, _ ezt a ház után, a templom
épätésére kellett fizetni, mint erről Ercsey már ez év ápr. 2-án szin-
t irt AJ.-nak. . _

33 I A görbedi adósság _ Ld. AJ. 1853. jan. 15-1, sógorának irt levelét
es annak jz.-ét.

38 Nagy jános _ felesége Ercsey lány volt, igy szintén sógora volt
AJ.-nak.

4.2 Bondár István _ neve szerepel mint egyik felszólalóé egy 1848.
febr. 2o-án tartott szalontai ,,közöusé%' gyűlésen. (Ld. AJ. kk.
XIII. k. 73. 1.) »_ AJ. aug; 16-i levelé en kérte sógorát: szólitsa
fel Bondárt, fizesse'-meg tartozását.

4.4. a contractust _ a szerződést. _ _ _
4.7-4.9 igyekezni fogok rajta, hogy a föld-aqmsitiora. . . ohajtását telje-

sithessem. . .- _ földszerzésre, a vásárlással kapcsolatos tudako-
zódásra, AJ. aug. 16-i levelében kérte sógorát: „az legalább meg-
maradna”, irta.

'-543. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1853-. aug. 26. _
Kı NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

fil.ı:n_tára A. 299./I.
=" M1 Ercsey, 81-82. l. Kihagyásokkal.

Válasz Ercsey aug. 19-i leve ére.
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37-38

Azóta megkaptad közelebbi levelemet, _ AJ. aug. 16-án irt sógo-
rának, mig Ercsey 19-én neki ; leveleik keresztezték `egymást.
Dănincs edvem sem időm” Vörösmartyként, _ Vörösmarty után,

sz' et, 2. sor.
A äénára nézve tett intézkedésedet helyeslem. _ Azt ti., hogy

Ercsey mind tavalyi, mind idei széná'ukat eladta.
A búzára nézve, _ Ercsey kérte sógora véleményét ez ügyben:

eladják most, vagy várjanak vele tavaszig?
könnyebb conservatio végett el is adhatjuk. _ Ha a búza értékét

igy könnyebb megőrizni, mintegy biztosítani lehet, akkor adja el.
a vaspálya,. . . Czeglédtől Kistelekig, egy Szegedhez nem mesz-

sze eső faluig. _ A Cegléd-Félegyháza vasúti vonal 1853. szept.
3-án nyilt meg, mig a Félegyháza-Szeged közti vonalat 1854.
márc. 4-én nyıtották meg. (Ld. Képessy Árpád: A magyar vasut-
ügy története. Bp. 1908. 46, 52. l.)

544. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1853. aug. 26.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/851. sz.; csontszinű 1. papír,

23,1×24ã4 c.m, 2 fol., 1-4. l.: 1. szöveg. Cimzés nincs. _ Arany László
hagyat ából (ld. AkÉrt. 1899. 615. l. 851. sz. a.).

Mr Kiadatlan.

5

8

10

14-is
16-17
18

22
24-25
28-30

32
34-

éielesle es volna a miskolci bort átkoznia, _ amit Lévay jún.
1 kül ött AJ.-nak.
kuäăıšos nap volt, _ aug. 2 AJ. csak tanítványa lírözvetitésével

ˇ' id. Tısza Lajosnak j vánságait. Amıl'yen me egen, közvet-
lenül levelezett Tisza Domokossal, oly tartózkodó at ja, id. 'I`isza
La'os iránt. Egyetlen levelet sem irt neki. Amikor bizo-
nyitványra lett volna szüksége, azt sem közvetlenül tőle, hanem
ãívelőtársa, Kovács János 1 vén kérte (ld. AJ. Kovács Jánosnak

, máj. 19-i elv. levelét).
Feketének dió sakkozást Kovács bácsival. _ Fekete Mihály, a

Geszten ven égeskedő gr. Bethlen fiúk nevelője, Kovács János _
Tisza Domokosé... :z".z:"~.T;%.;'.i.;=.:..sg.<;.:*:f.=.°.°:~ogyeeaseseeg z azu,a 0-
nyult. Heckenast éppen e napon értesítette, hogy az ügyet tetőálá
hozta (Id. levelét).

Geszten vigeál. _ Virul.
visszasóhajt Izrael népe Egyiptom vöröshagymáira _ Biblia:

Mózes IV. könyve, 11. fejezet, 5.~verse.
in specie körtét, _ nevezetesen körtét,
ezennel küldök egy kosár _ tormát .° _ az ifjú költő verseinek

kıitikáját. Tisza D. itt megbirált verseit aug. 13-i levelében küldte:
Cserfa levél _ rózsa bimbó bokréta, Két ko dus A vén apród balla-
dája: Szövegüket ld. e kötet 282-286. 1. , _

Cserfalevél _ Teljes címén: Cserfa levél-rózsa bimbó bokréta.
szólam víg? mondalom (dictio) _ kifejezési mód.
Az 'az' - velő kihagyása rendesen ollyankor történik, mikor az

ige (a praedicatum) utána van a subjectum káe-'pen álló fő-névnek _
icêiikmıkor az ige (az állltmány) az alanyként y ó főnév után követ-

Biró kerül kosolgára _ mezei bölcsőbe (M. Tájszótár).
a régi krónista öltőknél _ krónikás költőkné .

Válasz Tisza D. aug. 13-i levelére.

2 5
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4-5
46
49

W

71

75
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hol vette e szép epithelont P - jelzőt?
Lukács Pálos mondóka. -- Főleg a XIX. század 4.0-es éveiben

jelentek meg gzermekverseket tartalmazó könyvecskéi.
A Cser alev l-rózsabímbó-bokréta c. vers TDHV. c. kötetben is

megvan 59-6o. l.) a következõ változtatásokkal:
I. vrsz. I. sor: „Ledültek ." - helyett: ,,Ledőltek.

I-3. sor végére vesszőt tett.
4. sorban az ,,eImult" szó után nem tett vesszőt, a sor

végére pontot tett.
5. sor végén az „elvesztek” „romoltak” szavak után

vesszőt tett.
6. sor végére vessző helyett: _ pontot.
I--2. sor végére vesszőt tett.
3. sorban: „harcra” szót ez-vel irta és a sor végére pon-

tot tett.
4.. sor végén: két felkiáltójel helyett: egy maradt.
1. sor: „Amint játék cserülötte bércen" _ helyett:

Amint járok cseriillötte bérczen,
2. sorban: melegit úgy érzem" - helyett:

a ,,meleglt“, e szó után és a sor végére vesz-
szõt tett.

5. sor: „S mit fogadok" után - vesszőt tett.
6. sor: „Cserfalevél te legyél bokrétám !" _ helyett:

„Cserfalevél te légy a bokrétám I"
I. sorban: „Fa tövén" _ egy szóba irta.
I-2. sor végére vesszőt tett.
- refrén-sor ugyanúgy javítva, mint a 3. vrsz. 6. sora.

-3. sor végére vesszőt tett,
sorban: „a szívembe" - helyett rövid „i”-vel.

ban: ,,. . .érzek," - után a vesszőt elhagyta, a sor
végére pontot tett.

1. sor végére vesszőt tett.
3. sorban a „harcra” szót „ez”-vel irta, a sor végére

kettőspontot tett.
A két koldus - e verset ld. e kötet 283-284.. 1.
caeterís paríbus, - azonos körülmén ek, feltételek között.
A vén apród balladája -szövegét ki e kötet 284-286. l. AJ.

meäãgıyzéseit versszakok szerint teszi meg, s ezeket arab szá-
mo jelöli; a könnyebb eligazodás érdekében a versszakokat
[]-ben mind az eredeti versben, mind a jz.-ben megszámoztuk.

[4.. vsz.] A magyarban nem lévén he, she etc. - A magyarban
nincs, mint az angolban, ahol a ,,he" = a hímnemű „Ő”-vel, mig
a „she” = a nőnemű „õ”-vel egyenlő. _

[6. vrsz.] - lakzíját (kutyalakzi) „mohón - bámult" mind aljas
- irja AJ., aki e 6. vrsz. utolsó két sorát bírálja. Itt egy szót
rosszul is Olvasott: ,,tyı.ı.k1akzi"-t, holott a kéziratban ,,tukmált",
azaz ráerőltetett lakzi van:

„Átkozta tukmált lakziját
S mohón ott bámult rajta.”

(a vlzre hajló lányon)
[7. vrsz.] Vé re fordítván - hajtva. . Nagyon períodicus, stb.

- AJ. itt a ballada vrsz.-ának két kezdő sorát elemzi:
Végre for tván mén lovát
So at sohajtva ment tovább

2. vrsz.

3. vrsz.

4. vrsz.

v
eešeŠ

6. vrsz.



A kifogásolt szóvégeket AJ. Tisza D. kéziratán alá is húzta, s itt
megjegyezte, hogy sok az ismétlődés s a sok -ván, -vén a hivatali
stilusba, nem versekbe való.

84-85 „Kommt Zeit, kommt Rath" _ Jön az idő, jön a tanács; magya-
rosan: az idő jó tanácsadó.

545. Heckenast Gusztáv _ Aranynak Pest, 1853. aug 26.
K:MTAK. Kézirattára _ K. 513/207. sz. ; világoskék 1. papír, bal

sarkában: „Verlags-Buchhandlung von G. Heckenast Pest Franziskaner-
Platz Hutgasse Nro I.” _ 28 X 22,8 cm, 2 fol., 1_2. 1.: 1. szöveg, 3. 1.: üres,4. 1.; cimzés. _ Arany Lászıõ hagyatékából (ıcı. Ama. 1899. 597. 1. z07.
sz. a. _

) M: Kiadatlan.
Válasz Arany aug. rr-i elv. levelére.

5 elintéztem a dolgot Eggenbeäfer urral, _ aki aug. I-én tiltakozott
az első Toldi újabb kiadása e en, mivel nála voltak még példányok
az ıëlsőből (ld. Heckenast aug. 2-i levelét s jegyzetében Eggenber-
ger t).

16-18 ne hogy a közönség illyenek által a második kiadás iránt mistifi-
oaltassék ,` _ félrevezettessék, megtévesztessék, mintha a maradék
példányok a második kiadást képviselnék.

3(r-31 nyilvános hirdetést irántok nem teszek, -~ AJ. az egész történetet
szept. 1-én részletesen megírta Tompának, aki szmtén érdekelt
volt a dologban, mivel a Toldi először az ő Szuhay Mátyásával
és Garay: Bosnyák Zsófiájával egy kötetben jelent meg. AJ. a
kérdésre nov. 22-i Tompának irt levelében is visszatért.

546. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1853. aug. 27.
Kı NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára _ A. 299/I. _ A levélen postai pecsétek: Nagykőrös 28/8 [= aug.
28.], Orosháza 29/8 [= aug. 29.] Nagy Szalontha 30/8 [= aug. 30.].

M: Kiadatlan.
Válasz Ercsey aug. 24.-i levelére.

2 Multkori leveledre épen tegnap inditám útnak a választ ; _ Er-
csey aug. 19-i levelére AJ. aug. 26-án válaszolt.

4._5 csugín az oeconomicumra szoritkozom. A 27 pgőt megkaptam. _
Csup a gazdasági részre válaszol ; a 27 pengőt Ercsey aug. 24-i
leve ében küldte.

5 A házat inkább add a tisztviselőnek, _ Ercsey fenti levelében
jelezte az újabb igénylőt.

8 Bondár kötelezvényét, ha fizetni akar, elküldöm, _ A Bondár
Istvánnal kötött szerződést Ercsey kérte sógorától, hogy felszólit-
hassa adóssága kiegyenlitésére, s hëãy tudja az összeg nagyságát is.

ıo ílzóifogytam a dictióból .` _ szóno t, előadásmód; itt: mondani-
va .

547. Arany _ Heckenast Gusztávnak [Nagykőrös, 185 3. aug. 30.]
K: Elveszett. _ Utalás a levélre és tartalmára: Heckenast szept.

1-én: ,,aug. II-én költ levelére. . . 26-án. . . válaszoltam. . Ha
e levelem aug. 3oára nem, de azóta bizonyosan. . . kezéhez jutott,
sıêtlä." _ Heckenast aug. 26-i levele tehát keresztezte AJ. e 30-án

e t sorait. ˇ
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548. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1853. szept. I.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1101. sz.; csontszinű l. apiı-

23× 14,4 cm, 2 fol., 1-3. 1.: 1. szöveg, 4.. l.: üres. Cimzés nincs. _Lászıõ hagyatékából (1a.A11E11. 1899. õõ4. 1. 1191. sz. 11.).
M: AJLevIB. I. k. 312--315. l. Kevés kıhagyással.
Válasz Tompa aug. 1-i levelére.

1o_11 testu poharat,. inni _ „te s tu" pohár = tegeződésre való
koccintás.

11 a jux _ a tréfa, csiny.
33 in specie et natura _ szinlegés ténylegesen. _
4ı_42 _rrr Toldi" Miklést és Szuhai Mátyást és Bosnyák Zsófit -._ 3

Kısf. T. egyuttes kiadásában (1847) megjelent mûvek el nem adott
példányait AJ.-nak meg kellett vásárolnia, hogy a Toldi újból
megjelenhessék. (Ld. meg Heckenast 1853._aug. 26-1 levelét.)

53_54. Arról. hallgatsza hogy megiratta veled Torok jános ama famosus
verset, _ a „hırhedt vers az Igazmondó c. kalendánumban jelent
volna meg, de Tompa se írta meg. (Ld. szept. 8-i levelét.)

74, 'A sirverset én iszkáboltam, _ Szász Károlyné sírversének utolsó
negy sorát Benko Imre, majd Kozocsa Sándor szermt _ Szász
Károly írta (ld. AJ. kk. VI. k. 221. 1.).

88-89 Ott van Gyulai Pali, ir valami regényt, Szilágyinál. _ Gyulai
Egy történet napjainkból c. regényét írta ekkor a Bp. Hirl. számára,
tervet a ,,cenzura buktatta meg." (Ld. GyulaıLev. 603. 1.)

92 Szombaton lesz a pálya. ._ me nyitása _ a Cegléd_szegedi
vasutvonal ezuttal Kıstelekıg n t meg. (AJ._Ercsey`nek, aug.
26.)

549. Heckenast Gusztáv _ Aranynak Pest, 1853. szept. 1.
K:MTAK. Kézirattára _ K. 513/208. sz.; csontszinű 1. papír, bal

sarkában: ,,Verlags-Buchhandlung von G. Heckenast Pest Waitzner-gasse
Nro 15, I Stock rückwärts." _ 23,2 X 14,6 cm, 2 fol., 1. 1.: l. szöveg, 2_3. l.:

4. 1.: cimzés. _ Postai pecsétek: bélyegen Pesth 1/9 [= szept. 1.],
,,Nach Abgang der Post" _ Nagy Körös 5/9 [= szept. 5.] _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 597. I. 208. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany aug. 30-i elv. levelére.

3_4 Eggenberger urnak 68 ft. kielégitése után, _ a Toldi első
kiadásából megmaradt 111' példányt AJ.-nak meg kellett vásá-
rolnia Eggenbergertől. (Ld. Heckenast aug. 26-i levelét.) _ AJ. az
ügyről Tompának is írt szept. 1-én.

550. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 18 53. szept. 8.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/94.2. sz.; csontszinű l. šıapir, 19,2 X

11,8 cm, 2 fol., 1_4.. 1. : 1. szöveg. Cimzés nincs. _Arany László agyatékából
(ld. AkÉrt. 1899. 660. l. 942. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 315-317. l. Kevés kihagyással.
Válasz Arany szept. 1-i levelére.

13 te valóságos Fabius Cunctatorl _ azaz habozó (ld. ADATTÁR.)
38 micsoda dolgokat beszélsz nekem Török jánosról, stb. _ AJ. azt

hitte, Tompa irt Török Igazmondó c. naptárába.
45-46 Császár. . lapját. . . kűldi. _ A Divatosarnokot.
51 később látom hogy Tóth K. is figurál,' _ Tóth Kálmán: Iduna

sirján c. verse a Hölgyfutár 'ún. 25-i sz.-ban jelent meg. _
54 Szász tehát kecskeméti projlessor P Miért? _ AJ. szept. 29-1 levelé-

ben részletesen válaszolt Tompa e kérdésére.
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59
_62

Nõk Kõtzyva, A ı1iAdvA11y1õı ld. ADATTÁR.
a Romanceroktól _ Heine verskötete.

551. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1853. sze t. 10.
KzMTAK. Kézirattára _ K. 513/792. sz.; vifáãsoskék l. papír,

22,354 14,5 cm, 2. fol., 1_2.: 1. szöveg 2_4.. 1.: vers. _ Cimz nincs. A evél-
a 11-on A] irásával` Válasz Oct. 3/853." _ Arany László hagyatékából

ädı_)AkÉft. .1899. 613: 1,., 792. sz. a.).
Mz Kıadatlan.

2

9

Régolta itt hever már kedves levele válaszolatlanúl, _ Arany utol-
jára aug. 26-án irt tanitványának.

Születék. . ma egy hosszú költemény, _ Ősszel (Szabál talan
Elegia) c. mellékelt versét ld. e kötet 301_3o2. l. _ AJ. okt. 3-i
levelében bírálta meg; ld. e kötet 315. l. _ Némi változtatásokkal
felvette TDHV. köz (61_63. 1.)

552. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1853. szept. 11.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára. A. 301/I.
M: Kiadatlan.
Válasz Arany aug. 27-i levelére.

15_16
28-29

44-46

két év mulva censurázni kell _ vizsgázni.
idősebb Ercsey Sándort _ A levél írójának nem közeli rokona,

a jelek szerint nem is becsülhette sokra, mert a Rozvány család
egyik, a család jó hiréhez nem méltó tagjával hasonlitja össze.
Elkerülhetetlennek látja azt is, hogy a vele azonos nevű kollegá-
jával ő időnkint ,,confundáltatik", azaz összezavartatik, összeté-
vesztik vele.

a thron-örökös ide s tova haza kerűl.Én csak mástól hallom azon
axiomat. _ azt a sarkigazságot. _ Lányuk született, Vilma.
(Ld. Ercsey okt. 29-i levelét.) _

62, 67-68 Szilágyi István,. Panaszkodik hogy bátyám régen nem irt neki,

69-71

72'_73

74*-75

86_87

94
102-103

108_112

_ levéllel ezúttal nem AJ., hanem Szilágyi tartozott, hiszen AJ.
ez év febr. 5-i levelére még nem válaszolt.

A mint beszélik,. már felesége, sőt gyermeke is van; _ de én
rettenetesen tamás vagyok benne. _ Szilágyi István 1851-ben Mára-
marosszigeten valóban megházasodott s fia is született.

A tavalyi buzájuk még most is itt és meg van bátyáméknak ,' _ AJ.
aug. 26-i levelében kérte sógorát, hogy búzájukat még ne adja el.

Hogy az idén mennyi termett, azt még most sem tudom, mert
jámborné már régen nem volt nálunk. _ A búzaföldet ezek szerint
AJ. nővére, Jámborné Arany Sára és családja művelte.

ezt, pro notitia rerum gerendarum _ a viselendő, végzendő dol-
gok ismertetése végett, miatt közli AJ.-sal.

Gyula _ Sántha Gyula, AJ.-ék házának egykori bérlője.
felszólitottam jámbornét is, hogy ha valami eladó földet hall, adja

hirűl. _ Ezt AJ. aug. 16-i levelében kérte sógorától.
Ercsey ]ani. lequar főzni meghivott. . ha megint olly regé-

nyesen járnók meg, mint tavaly, _ A „regényes” históriát Ercsey
Sándor így örökítette meg. ,,1852. évi augusztus elején, családjá-
val együtt eljött ő [Aj.] Szalontára látogatás és nehány heti idő-
zés végett. E nehány hétből pár napot elhasználtunk néha arra
ıs, hogy vidéki jó embereinket s rokonaínkat meglátogassulr. Egy
ily rokoni látogatás alkalmával, melynek mellékes czé ja a velünk
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jött nők részéről ugyanazon rokonnál szilva aszalás és lekvárfő-
zés vala: a jelzett évi szeptember végén, vagy október elején volt
aztán egy kalandunk. . . egy borongós és esőre hajló napon
elindultunk egy 3_4. mértföldnyire lakó rokonunk meglátogatá_
sára, és pedig oly módon, hogy egy alföldi nagy ernyős szekérre,
melyen hármas ülés volt, feltelepedtünk összesen kilenczen, a nõ-
ket és gyermekeket is beleszámitva [Arany Juliska ekkor tizenegy
éves, Laci nyolc, AJ.-ék négyen voltak, továbbá Ercsey és felesége;
a még hiányzó 3 fõ valószínűleg Ercseyné szülei és Máli nevű test-
vérhuga lehetett]. A sok készülődés miatt az elindulás a már
olyankor különben is rövid nap késő délutánján történt; melv
miatt aztán csak alkonyat táján érkezhettünk egy az útközben
eső nagy terjedelmű erdőhöz. Ezt megelõzőleg már az őszi esõ is
derekasan elkezdett esni, s alig haladtuuk ez erdőben félóráig,
midőn a koromsötétség beállott. Kocsisunk csakhamar kijelen-
tette, hogy ő az utat nem látja és nem tudja hol járunk. Mi tehát
férfiak, elõször gyufával és miután ezt az eső rögtön eloltotta, a
kocsis tarisznyájában volt szalonnából és ruhadarabokból készült
kanóczokkal kíséreltük az elhagyott út feltalálását; de ha ez egy
kis időre sikerült is, nehány percz múlva már ismét út nélkül
kalandozturık a koromsötétségben. Csakhamar aztán a kanóchoz
világító anyagul használt szalonna is elfogyván, megadtuk magun-
kat azon kényszerűségnek, hogy tovább nem mehetünk és hogy
az erdőben rneghálurık. S úgy is történt. A folytonosan szakadó
esőtől a nagy gyékényernyő alá húzódva, és egész éjjel semmit
nem aludva, vig kedélylyel s néha a nőket tréfásan ijesztgetve,
virasztottuk át a nem épen veszélytelen éjszakát. A tragicomikum
aztán még azzal ért véget, hogy midőn viradni kezdett, és a már
tőlünk csaknem egy puskalövésnyi távolságban fekvõ azon köz-
ségbe, mely kirándulásunk helye volt, meginduláuk: szekerünk
tengelye eltörött s a társaság tagjai a nagy sáron keresztiil gyalog
mentek be a községbe." (Ercsey, 70_71. 1.)

553. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 18 5 3. szept. 2 3.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/793. sz.; csontszmű l.papir, 21,7 ><

14,1 cm, 2,5 fol., 1_2. l.: l. szöveg, 3_5. l.: vers. 6. 1.: üres _ címzés
_ A levélen AJ. irásával: ,,válasz Oct. 3/853." _ Arany László hagyatéká-
ból (ld. AkErt. 1899. 613. l. 793. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Arany aug. 26-i levele óta Tisza D. ezelőtt, szept. 10-én is írt.

2'"'4-1 7

12_13

14
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haraggal löktem el az épen most érkezett Délibábot, Tóth Kál-
mán. rimfércét olvasván. . . Szerencsétlen Gara Mária! _ Tóth
K.: Gara Mária (Ballada) a Délibáb 1853. szept. 18-i 12. számában
jelent meg (376_377. 1.) _ a balladátlan ba ada minden jegyével
felrııházva. I

Arany vagy Tompa. nevivel sem találkozik az ember _ AJ.-tol
január óta nem je ent meg költemény a Délibábban; legközelebb
az okt. 2-i számban. . _

Az egész Délibáb jenevaiból meg Tóth Kálmánból áll _ Jenevaı
László a né ies epigonok közé sorolható. _ Tóth Kálmán elősze-
retettel emlégette Petőfit, akit elődének tekintett. Szmvonalára
jellemző idézet Petőfirõl szóló Egy költő mellett c. verséből: „Sok-
szor gondolkozom szerelmes lelkedről: Mielőtt beléd szállt valjon
mi lehetett?. " (3. vrsz.-ból) stb. (Délibáb, 1853. máj. 8.)



16 Dalma köztetszéssel adatott. _ Jókai drámája.
17-18 már expectoráltam magam. _ Kibeszélte, kidülıöngte ıııagát,

könnyített a lelkén.
18-19 vajjon megindulnak e Pákhék? _ A június végével megszűnt

Szépir. Lap.-kal. Ekkor még AJ. is reménykedett; ld. Ercseynek,
e ho 27-én. A kor legrangosabb folyóirata hiveinek reményei azon-
ban nem váltak valóra.

Tisza Domokos e levelében Beczkóné c. versét küldte; szövegét
ld. e kötet 306-308. 1. AJ. okt. 3-i levelében birálta meg; ld.
e kötet. 315-316. l.

554. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 18 5 3. szept. 2 5.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. (3o1)I.
M: Kiadatlan.

2 Utolsó levelem küldése óta. _ Ercsey ezt megelőzően szept.
11-én irt.

11-12 Denique ebnek és egy más valaminek nem akad ura. _ Egyszó-
val. . (drasztikus népi szólás beleszőve.)

23 válaszát és akaratát sietősen tudassa velem, _ AJ. postafordultá-
' 1 lval, 27-en vá. aszo t.

30-32 Küldendő soraiban egyszersmind multkor kiildött levelemnek azon
részére is, melly a házat illeti, határozott választ várok. _ Ercsey
szept. 11-i levelében közölte sógorával: a házból most kiköltöző
lakót felszólította, hogy kötelezvénye szerint végeztesse el a szük-
sé es javításokat. Wölfel patikus „jererniádokkal-teljes levélben"
váãaszolt. Ercsey arra kérte AJ.-t, ezt az ügyet illető észrevételeit
írja meg neki. _ AJ. humánus válasza szerint _ mivel a szerző-
dést sem ismeri pontosan s mivel Wölfel „tett is valamit és rövid
használatáért eleggé megfizetett" _ ha a szerződésben kötelezte
magát a javitásokra, Ercsey követeljen belátása szerint.

555. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 18 5 3. szept. 27.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 299/I.
M: Ercsey, 82-83. 1. Kihagyásokkal. _ A kihagyott részeket ld.

Szendrey Zsigmond: Kiadatlan részek Aranynak Ercseyhez irt leveleiből. It
8 . 6 .l.1 17 4- 5

2 Két rendbeli leveled fekszik előttem, _ Ercsey szept. 11-i és 2 5-i
levele.

3_4. A napokban Pesten voltam a falamiával együtt, _ családostul
utazott a fővárosba _ mint erről Tompának is irta szept. 29-én.
Ott tartózkodásáról a Délibáb szept. 2 5-i száma is megemlékezik;
ıd. ADATTÁR.

5 A mi a Wölfel levelét illeti: _ ld. Ercsey szept. 2 5-i levele jz.-
ben.

7-9 A contractust sem tudom,. csak permissiv-e a reparatio benne,
vagy határozottan obligativ. _ a szerződést sem ismeri, úgy van-e
szerkesztve, hogy a javltás engedélyezett, vagy határozottan: köte-
lező .P

24. Ennyit de oeconomicis. _ Ennyit a gazdasági ügyekről.
33 A trón-örökös azóta tán haza is érkezett; _ Ercseyék jövendő

gyãlrmeke, akinek az apa, szept. 1 1-i levele szerint, nem túlzottan
ö " t.
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36

4-3'-4-4

50

56-57

58

61
65-66

„Neml a magtalannak tűnemény világa",. . _ stb. _ Szemere
Pál: Vida Lászlóhoz c. vers. (Szemere Pál Munkái I. k. 1890. 86. _l.)
A további célzás Tompa: A gólyához c. versére értendő.

Szilágyi nem panaszkodhatik rám .` utolszor én irtam neki s nem
válaszolt. _ AJ. ez év febr. 5-én itt Szilágyinak.

Szász praeveniálta, _ megelőzte esetleges elbocsáttatását forra-
dalmi múltja miatt s önként átment tanárnak a kecskeméti gim-
náziumhoz

Pákh alkalmasint meginditja a Szépirodalmi Lapokat : _ A folyó-
irat utolsó, 52. jún. 30-i számában közölt Befejezésiil c. cikk még
azzal a reménnyel zárul, hogy: ,,a kiadónk által két hónap mulva
meginditandó lap szerkesztését, mi csak azon föltétel alatt fogjuk
elfogadni, ha azt az eddigi irány és szellemben folytathatjuk." _
Sajnos a remény nem vált valóra. Pákh folyóirata végleg megszünt.

Ez utóbbi baj [a főfájás] engem is az egész vacatión által kinzott,
-_ Ercsey szerint ennek oka egy 1852-i szalontai vakációs kirán-
dulásukban gyökerezik: ,,Egy. kirándulásunk. . végeredmé-
nyében szomorú véget ért s Aranyra nézve úgy testi, mint szellemi
tekintetben egész életén keresztül végzetes befolyással volt. . .
Szalontára lett jövetelük után ugyanis, mindjárt augusztus elején
egy a szomszédos pusztán lakó ismerősünkhöz mentünk ki látoga-
tás végett/' _ Kirándulni valószinűleg a közeli Révre mentek.
Rév a Királyhágó, a Sebes-Körös és a Nagyvárad_kolozsvári
vasútvonal mellett feküdt. Zichy Ödön birtokán lett jószágkor-
mányzó Bersek József, a fogságot szenvedett egykori szabadság-
harcos őrnagy, aki 1852. aug. elején vette felesãgül AJ. „Egykori
tanítványom emlékkönyvébe“ c. versének ` etőjét, Rozvány
Erzsébetet. _ Az új házasok ez év szeptemberét töltötték Bécs-
ben. Ezt megelőzően mutathatták meg jövendő új otthonukat
Réven. (Ld. Sáfrán Györgyi: Arany jános és Rozvány Erzsébet. Bp.
Bp. 1960. 5 5. 1.) (AJ.-ék 1857. évi szalontai tartózkodásukkor
is kirándultak Révre; ld. u.ott 56. l.) _ Ercsey Sándor az AJ.
fejfájásait okozó történetet a következőképpen beszéli el: „igen
nagy forróság lévén, egy elhagyott vizimalom csatornájában meg-
fürödtünk. A vízforgó szerkezet zsilipjéről mintegy két ölnyi ma-
gasságról jó vastagon omlott a víz egy deszka-pa olatra s úgyszól-
ván zuhany gyanánt kinálkozott. Mi tehát felváltva s időnként
egymással versenyzőleg, a zuhany alá feküdtünk s hagytuka Vizet
fejünkre omlani. Arany, figyelmeztetésünk daczára, legtöbbször
és leghuzamosb ideig használta azt. Midőn aztán este felé haza
indultunk, főfájásról panaszkodott és ezt Szalontán maradásátlak
hátralevő idejében is többször említette; de arról, hogy ezen főfá-
jás a zuhanyozás eredménye, hallani sem akart. Későbben azon-
ban mindig gyakrabban támadta meg és kinozta a főfájás és_ fülzuj
gás, kiválólag pedig azon időszakokban, midőn valamıt irnı
akart." (Ercsey, 71-72. l.) _ __

janit, _ másik sógorát: Ercsey Jánost, Sályi község jegyzőjet.
Sajnálom, hogy a lequár főzésben részt nem vehettem-, olly jól esik a

tavalyi expeditio emléke, _ e történetet Ercsey Sándor örökítette
meg; részletes leírását ld. Ercsey szept. 1 1-i levele jz.-ben.

556. Arany _ Tompa Mihálynak Nag ykőrös, 1853. szept. 39.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/ 1103. sz. ; csontszínu l.papiI.
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23)('14,4. cm, 2 fol., 1-3. l.: l. szöveg, 4.. l.: üres. Cimzés nincs. _ Arany
László hagyatékából (ld. Aı1Érz. 1899. 664. 1. 1103. sz. a.). `

' M: AJLevIB. I. k. 317-320. l. Teljes szöveg.
Válasz Tompa szept. 8-i levelére.

7 a. ) és b.) pont tudomásul vétetik. _ Tompa szemrehányásai,
amiért A_]ˇ. lemondott Hanvára tervezett útjáról.

8 A c. ) pontra . _ AJ. rossz lelkiállapotára vonatkozott.
13'-14. ha a Délibábban olvasod, . Toldiról, ne hidd, _ hogy ti. a mű

középső részét befejezte volna (szept. 25-i sz. ld. ADATTAR.) _
Itt a hun eposzról is szó esik, mint k u n eposzról. A levelekben is
többször írják igy.

2.4, az örökmozgony feltalálásáról. _ AJ.: Gondolatok a béke-kong-
resszus felől c. költeménye 1. vrsz. 3 sorában is szerepel.

27; A szentesi dolog Tompát hívták oda lelkésznek.
34.. azt a bonmót csinálta, _ azzal szellemeskedett.
37-38 mit cselekedjél Császárral, ki lapját megkiildötte P _ Császár

' Ferenc a Divatcsarnokot.
52-53 nagy készület van egy ,,revue“-re, _ ez Budapesti Szemle

cimen 185 7-ben indult meg Csengery Antal szerkesztésében.
58 Romancerot _ Heine balladás kötetét.
69-70 egészségesek, mint a mack, _ szójáték Mack Józseffel kapcsolat-

ban. Ld. ADATTÁR.

557. Kertbeny Károly _ Aranynak. Buda, 1853. szept. 30.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/273. sz.; csontszinű l.papir, 23,3 )<

14., 5 cm, 2 fol., 1-2.1.: 1. szöveg 3_4. 1.: üres. Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 598. 1. 273. sz. a.).

M: Kiadatlan.
(A levél magyar fordítása) B __ 8 S pt 30 _________õ

ua,153.ze.. .
Vizíváros, Kapucinusok tere 45.

Uram!
Mellékelten veszi kézhez legújabb fordításom egy példányát. __ _

Ö Hogy ezt az adőımányomat a barátság szıvesäbb szavaıwíal ajanlj am
ıınek, annak jogától n me osztott. De elküldöm nnek az A bumot _ s

gyűjteményem mind az 55 élő szerzője közül egyedül Önnek _, mert nem
lehet és nem szabad, hogy az Ön velem szemben való társadalmi viselkedése
akadályozza, hogy avatott költőszellemének hódolatomat ne tegyem.

Szíveskedjék ezt a példányt, ha már nincs rá szüksége, betekintésre
Tompa úrnak is elküldeni, minthogy természetesen nincs rá lehetőségem,
hogy az__5_5 élõ költőnejr tisgteletpéädányokat 0ssz_ak_._ _ __ __ _ _

a sej e me van arro , mı yen ne ez a magyar ıro a om e essegge
rendezetlen, csak nehezen hozzáférhető káoszában csupán valamennyire is
megfãl_elő 'választékot találni; ha tudja továbbá, hogy senki sem kevésbé
szol _ atkész és indolensebb, mint egy magyar író, és hogy így senki egyetlen
felkãrésemnek még saját érdekében sem jött elébe valamiféle tanáccsal,
vagy _akár a _legcsek_élyebb_ segítséggel is; végül h_a. __mélt_ányolni tudja, mit
jelent,_már tisztán onmagaban ıs csak me-;gk_ozel_ıt0en ıs megoldani olyan
feladatot, mint a mellekelt fordıtások, _ me to modon akkor fogja megitelnı
munkámat.

Nagyon messze lévén a nyomtatás helyétől, teljesen lehetetlen volt
számos sajtóhibát elkerülnöm, s felhívom különös figyelmét az ezekre vonat-
kozó jegyzékre is; így az Ön életrajza csupán 3 költeményt ad meg, holott
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valójában né_gyet közöltem, éspedig a 390., 4.1 1., 432., 4.80. lãpon. Hogš Öntől
nem vettem el többet, annak csak Ön az oka, minthogy ad ékokért seilt..
ségért való kérésemet határozottan és mereven elutasította, pesti tartóz 0-
dásakor annyira nem akart még csak tudni sem rólam, hogy sem nekem ked-
vem lehetne hozzá, hogy az Ön oly jcajgos hirnevéért való buzgólkodásom-
mal és aggodalmaskodásommal Önt V aha is ismét zaklassam.

Nagy tisztelettel készséges híve
Kertbeny

2_3 ein Exemplar meiner neuesten Uebersetzung _ a jelzett mű:
Album hundert ungrischer Dichter. In eignen und fremden Ueber-
setzungen herausgegeben durch C. M. Kertbeny, Dresden, Robert
Schaefer _ Pesth, Hermann Geibel 1854. XX, 560. l.

8-9 Ihrem geweihten Dichtergeist _ a ,,Biographium" c. feãıãzetben
az Album „Arany jános" cimen felsorolja ırónk életrajzi a tait és
műveit, majd összefoglalóan a következőképpen jellemzi: „Seine
Kraft als Dichter liegt weniger in neuen blendenden Gedanken,
noch im gToí3en Erfindungstalent, sondem besonders in der Kunst
plastischer Darstellung, vorzüglich des Details, sowie in jenen
unnachahmlichen Stimmungen und Färbungen, welche in seinen
Poesien so gemütlich vorherrschen und für den Ungar von so
hinreiíšender Wirkung sind, daB er ihn seit Petőfi's Tod mit Recht
als den gröllten Dichter der Nation anerkennt.i' Azaz: ,Mint költő-
nek ereje kevésbé az új ragyogó gondolatokban, nem is a költői
lelemény tehetségében rejlik, hanem főként a plasztikus költői
ábrázolásban, kivált a részletek tekintetében, valamint azokban
az utánozhatatlan hangulatokban és szinezésekben, amelyek ver-
seiben oly otthonosan uralkodnak el, s a magyar emberre oly
megragadóan hatnak, hogy Petőfi óta joggal ismerik el a nemzet
legnagyobb költőjének'

1 6- 1 7 eine nur einigernza/ien entsprechende Auswahl zu treffen; _ ilyen
költői antológiára Aranynak is szüksége lett volna. Ilyenre nézve
fordult tanácsért Szilágyi Istvánhoz, amikor a Tisza család neve-
lőnek hívta Gesztre (ld. 1851. jan. 18-i levelét Aj. kk. 15. k. 328. l.
45. sor); tanácsot azonban Szilágyitól sem kapott (ld. 1853. febr.
5-én kelt levelét Szilágyihoz). Különleges gondot okozott ez a
hiány az iskolákban is, s e hiány pótlására kap megbízást utóbb
Arany és nagykőrösi tanártársa, Szilágyi Sándor. (Ld. Heckenast
Gusztáv Aranynak 1856. szept. 1 1-én írt levelét és a levélhez fűzött
jegyzeteket.)

17-18 Niemand ungefälliger und indolenter _ íróink közömbösségéről
nemritkán panaszkodik Kertbeny; s bár ez a panasz lényegében
indokolt, felidézésében az adott viszonyok közt maga Kertbeny
a hibás. Mint Arany példája is mutatja, a hozzáértő seãítőkészsé-
gével szemben is a saját félszeg forditói megoldásait vé ehnezte, s
bár korlátaival küzdve kortársait mértékte enül próbálta igénybe
venni a saját feladataihoz, állandó vitatkozásaival, köntörfalazá-
sával s nagyzolásával végül is hitelét vesztette. Irodalmunk kül-
földi megismertetésében mégis érdeme marad a képessége mértéke
szerint való kezdeményezés és szorgos kísérletezés.

558. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 18 53. okt. 3._
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/852. sz.; csontszinű l.papir, 23.1 X
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14,4 cm, 2 fol., 1-3. l.: l. szöveg, 4.. l.: üres. Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 615. l. 852. sz. a.).Mz AJ.vM. lv. 11. 426-4z8. 1.

Válasz Tisza D. szept. 10-i és 23-i leveleire.
Ó"7

10-11

26

27-28

30-32

ne higye ám, a mit jókay ir a Délibábban, hogy én Toldit mit
fejeztem be. _ A szept. 25-i számban, ld. ADATTÁR.

Igaza van; csupán a magyar irodalomból nem ismerhetné meg a
balladát, mint még sok egyebet sem. _ Tisza D. szept. 23-í_ levelében
szűrte le ezt a következtetést, miután olvasta a Délibábban Tóth
Kálmán Gara Mária c. balladáját.

Ceglédtől Kőrösig vas ut van, _ megnyitásáról ld. A].-Ercsey-
nek, aug. 26-i levél jz.-t.

Faxit Deus et Kovács bácsi ! _ „Adja Isten és Kovács bácsi I" _
hogy Domokossal eljöhessenek Kőrösre !

Az elegiában van _ van valami, de mégsem megy az jól, . . Ide-
gen érzelmeket hel_'_vesen_tolmácsolni.` a legnehezebb feladat költőnek.
_ AJ. itt Tisza D.: Ősszel (Szabálytalan elegia) c., szept. 10-én
küldött verséhez szól hozzá, (szövegét ld. e kötet 301-302. l. _
melyben a tizenhat éves ifjú poéta azt írta: ,,Meghalni tüstént,
úgy szeretnék! | Meghalni mig ifjú vagyok ! I" _ AJ. elsősorban
a vers alapérzését véli tanítványától idegennek, holott szinte
ösztönös megérzés volt. Három év múlva _ ifjan halt meg. _
A verset Öszszel (Elegia) címen _ lényegtelen változtatásokkal
_ vette fel TDHV. közé (61-63. 1.). _ A költeményt mindketten
két részre tagolták: Tisza D. a 19. sor után ,,Öreg vagyok _ . “
kezdetű sorral indítja a második részt, míg AJ. a vers befejező 10
sorát különítette el. Kezdete: „Hagyj el! hagyj stb. _ A
javításokat a kézirat sorainak száma szerint követjük: Ezek a
kiadvány sorszámaitól _ a 17 sortól különböznek, minthogy A]
a vers 1 7. sorát: ,,Behun 'om könnyes szememet ." _ kihagyta.

3. sor- „Fonyadt” _ helyett: ,,F0nnyadt“ _ és a sor végére
vessző.

4. sor végére vesszőt tett.
12. sorban: „S érídeg .. " _ helyett: „S e.
17. sor* ,,Behunyom könnyes szememet " _ E sort AJ. telje-

sen kihagyta.
20. sorban: .Arcám _ . _ lıelyett: ,,. Arczám
21. sorban: „Lefonyasztá” _ helyett: „Lefonnyasztá"
22. sorban: „s Ingó fejem ." _ helyett: „S ingó _ és

a sor végére vesszőt tett.
2 3. sorban: ,,Hó, _ zúzmarával " ._ helyett: ,,Hó-zuz11ıará-

va] II

. sorban: „Karom” után _ vesszőt tett.

. sor végére vesszőt tett.
26. sorban a ,,reszkete ” utáni pontosvessző helyett: vesszőt tett.
29. sorban a „mint” elé- és a sor vé ére vesszőt tett.
30. sorban az ,,anyiszor“ szót a kétszer:

„annyiszor”-ra javította.
32. sor végére pont helyett felkiáltójelet tett.
33. sorban: vígadnak körűlem" _ helyett:

. . vigadnak körülem"
35. sorban: ,,Szivemnek . “ _ helyett: „Szivemnek
38. sorban: „jós leány"-t egybeírta es a sor végére _ vesszőt tett.
39. sor végére _ vesszőt tett.

24
25
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4.0. sor végén: ,, . kiván;” _ helyett: ,, . . . kiván;”
4.1. sorban a rém szó: aláhúzva; nyomtatásban nincs semmivel

kiemelve.
4.2. sor végén: ,, ajtajánál" _ helyett: ,,. . . ajtaján,”
4.4. sorban: „S egy vágyad .” a nyomtatásban az „egy” szó

nincs kiemelve; a sor végére vesszőt tett.
45. sorban: ,,Amelyet” _ helyett: „A melyet”
4.7. sorban a két belső ídézőjelet mellőzte.
4.8. sor: „Hagyj el ! hagyj el kérlek! esengem I” _ helyett:

„Hagyj el! hagyj el! kérlek, esengem I”
50-51. sorok végére vesszőt tett.
55. sorban a nyomtatásban sajtóhiba: „meg nem hallhatok.” _

,,halhatok“ helyett.
42 A „vaskos kályhának tág ölelése” nevetséges, _ Érdekes, hogy

AJ. e szigorú megjegyzése ellenére végül ezt is benne hagyta.
44 A ballada már sokkal sükerültebb, _ Tisza D. a Beczkónét szept.

23-í leveléhez mellékelte; ld. e kötet 306-308. 1.
59-60 tartsa meg mint figurát itt: költői alakzatot, a szavak sorrend-

jének kihasználásával elért művészi hatás eszközét; ilyenek pl.
az ismétlés, fokozás stb.

69-71 nálunk jelenleg a hires Kétszeri nemzeti drámai társulata tart
szini eléadásokat, _ A Délibáb szept. 11-i száma is hírt ad róla,
mely szerint: ,,Nagykőrösön Kétszeri színtársulata élénk részvét
mellett müköd.ik.“ (349. l.) _ Az okt. 9-i Délibáb szerint: ,,a vásár
alkalmával Thalia vándorai Nagykőrösről átrándultak” _ Kecs-
kemétre s négy előadást tartottak, ,,mellyeket egyedül Bulyovsz-
kyné föllépése tett élvezhetővé".

71-72 Julcsa és Laci . Szilágyi Sándor védszárnyai alatt, _ Arany
Juliska ekkor tizenkét éves, mig Laci kilenc. AJ. ezek szerint
nem ment el a színházba s nincs nyoma, hogy valamelyik előadást
is megtekintette volna.

559. Arany _ Ney Ferencnek Nagykőrös, 18 53. okt. 4..
K: Dr. Ney Klára-Mária tulajdona. _ Csontszínű l.papir, 14., 5 × 23

cm, 1 fol., 1. l.: 1. szöveg, 2-4. 1.: üres. _ Cimzés nincs.
M: Ney Klára-Mária: „Arany János levele Ney Ferenchez" _ ItK

1967. 651. 2. 1. _ Scheiber Sándor: „Arany János és Tompa Mihály levelei
Garay János költeményeinek kiadása tárgyában.” Studia Litteraria VI.
1968. 93-94. l. _

2 Garay barátom számára Garay jános összes költeményei.
Egy kötetben. A költő arcképével. Baráti megbizásból kiadta
Ney Ferencz. Pest, 1854.." _ E kiadvány története megvilágitja
részben az előfizetések utáni könyvkiadás korabeli nehézségeıt,
részben azt a baráti segitséget, amelyet a kiadáshoz Ney Ferenc
nyújtott, aki a kötet e őszavában _ mint Ney Klára-Mária írja
_ ismerteti a kiadás ,,kálváríáját” (ItK. 1967. 651_2. 1.). -_
előfizetési' felhívást 1853. márc. 14.-én bocsátotta közre s jun.
15-ig csak 167 előfizető jelentkezett. Júl. 6-án megísmételte felhí-
vását a korabeli sajtóban: „Nem hihetem, hogy olly kevés resz-
vevő kebelre találjon Garay sorsa, mint amennyivel eddig talál-
kozott". _ A mű megjelenési határidejét novemberre halasztotta.
_ Felhivását szeptemberben és októberben újból megísmételte,
nem sok eredménnyel. A mű megjelenését végül is Bohus Jánosné
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2_3

Szögyény Antónia, szentgyörgyi Horváth Edmund, Wein Bernát
Ferenc együttes 900 pengő forintos felajánlása fedezte.

e Boeotiában csak egy előfizető akadván, - Beotia a athé.ı:ı.iek
előtt, az örömet csak az étkezésben kereső korlátoltak hazája. AJ.
ezzel az azonositással a kőrösieket marasztalta el, akik körében
voltaképp nem akadt Garay költeményeire előfizető, mert az
emlitett „egy” nyilván a költő maga.

560. Tisza Domokos - Aranynak Geszt, 18 53. okt. II.
K: MTAK. Kézirattára -- K. 513/794.. sz. ; világoskék l.papir, 23 X 14,4.

cm, 2 fol., 1--2.1.: 1. szöveg, 2-4.. l.:versek. -Címzés nincs. - AJ. irásával:
V[álasz] 22/11. [= nov. 21.]. - Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt.
1899. 613. l. 794.. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany okt. 3-i levelére.

2

3'-`4

Iz

Iz-1-13

Örömmel hallám hogy Toldiját . . . bevégzé, -AJ. okt. 3-án irta
Tisza D.-nak, hogy a Toldi ,,befejezéséről“ a Délibábban megjelent
hamis hír mennyire bosszantotta. Domokos itt tehát ali ha erről,
hanem az új kiadásra kötött szerzõdésről ir, (bár kissé fãlreérthe-
tően . ˇ

a iudar Eggenberger piszkos viselete - aki a Toldi elsõ kiadásából
megmaradt példányokat megvetette Arannyal (ld. Heckenast
aug. 2-i levelét és jz.-ben Eggenbergerét).

Saját két szülöttem - Ăraádia file és Szerelmi dal c. versei; ld.
e kötet 317-318. l., melyekre AJ. nov. 22-i levelében küldte
megjegyzéseit; ld. e kötet 337. 1.
, küldöm az „Ősszel” ángolrai fordításának egy töredékét, - AJ.:

Ősszel c. költeménye 1--3. versszakának fordítását mellékelte.
Ld. e kötetben 319. 1. - A 4.-7. versszakokét nov. 16-án küldte;
az utolsó három vrsz.-ét nem is készítette el. Ld. dec. 8-i levelét.

561. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 18 5 3. okt. 22.
K: NSzA]EM. - Ercsey Sándor hagyatékából. - MTAK. Mikro-

filmtára A. 301/I.
M: Kiadatlan.

5-6 jámbornénak a temetéséről most jövünk. - AJ. nővére, Jámbor
Jánosné Arany Sára tehát okt. zo-án távozott az élők sorából.
AJ. önéletrajzi levelében csak ennyit ir szüleivel kapcsolatban
róla: ,,1egidõsb leányuk már rógóta férjnél vala, (nálam annyival
korosabb, hogy első gyermeke velem egykorú) " - Az egybe-
hangzó hagyomány szerint, mivel édesanyjának nem volt elég teje,
nővere szoptatta AJ.-t; erről irt is Tompának 1853. dec. 4.- n. --
Jámborné Arany Sárával kapcsolatban egyetlen írásbeli emlék
maradt fenn, az is töredékben: AJ.-nak 1837. aug. 8-án kelt
„Kötelező írás"-a, mely szerint, bár édesapjnk „öröksége törvény
szerint csak engem illetne, mint fiút” - ha Jámborék atyjukna
,,gondját viselik" - az örökségből „fele engem, fele testvéremé
legyen" (AJ. kk. XV. k. 9. 1.) - AJ. kőrösi éveiben leginkább
sógorának irt leveleiben üzent nővérének.

562. Ercsey Sándor - Aranynak Nagyszalonta, 18 5 3. Okt. 28.
K: NSZAJEM. - Ercsey Sándor hagyatékából. 7- MTAK. Mikro-

filmtára A. 301/I.
MıK.iadatla1.1.
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A napokban küldött szomorú tartalmú soraimba _ okt. 22-i leve-
lében számolt be AJ. nővére, Jámbor Jánosné Arany Sára halálá-
ról, temetéséről.

a Kelemen Xav. Ferenc-féle kötelezvényt a várostól kiváltván :
küldöm _ A görbedi plébános ıoo váltóforint alapítványt tett,
melynek kamatait évenkint ,,a szegények között vallás különbség
nélkül" kivánta kiosztatni. Szalonta város Tanácsának ,,Végzés"-e
1847. szept. 25-én kelt; kiadta „Arany János Szalonta város
másodjegyzője" (ld. AJ. kk. XIII. k. 48. l.) Az összeget AJ.
1847. okt. 19-én kölcsönvette s 6%-os kamatait azóta ő fizette.
(ld. u.ott.) _ Az összegnek mostani visszafizetésekor a várostól
visszakapott ,,Kötelezvény”-t Ercsey mellékelte e leveléhez.

A házat, _ Ercsey szept. 11-i levelében jelezte, hogy „nehány
nap mulva" kiköltözik belőle a ,,patikás“, azaz \Völfel János.
Ekkor irta, hogy most egy ,,cs. kir. pénztárnoknak" adta ki.

Gyula szintén _ Sántha Gyula, aki \Völfelt megelőzően bérelte
AJ.-ék házát.

Patikás uram _ Wölfel János.
Rozvány Gyurka _ ekkor már szintén szalontai ügyvéd; Ercsey

ezúttal gúnyosan nyilatkozik róla, mert úgy véli, Wölfel az Ő
biztatására nem akar a ház megrongálásáért kártérítést fizetni.
Mint Ercsey előbbi közléséből is kitűnik, AJ.-ék háza valóban na-
gyon rozoga állapotban volt.

Az ó-patikásnál a I00. pfnt ott van ,' mostanában fizetendő le. _
A Forneth Károlynál kölcsön levő összegről s annak visszafizeté-
sét illető felszólitásáról, Ercsey szept. 11-i levelében irt.

Bondár Istvánt szinte megszólitám a 100 pfntért, _ ezt AJ. köl-
csönözte neki. Ld. Aug. 16-i levelének utóiratát, valamint Ercsey
aug. 24.-i levelét.

mint jámbor Kata mondja _ AJ. elhunyt nővérének leánya.
jól jártak bátyámék hogy a tavalyi kis szénájokat eladtam. _ A

széna eladásáról Ercsey júl. 28-án irt sógorának, aki Ercsey kez-
deményezését aug. 16-i levelében nyugtázta.

Lakatos Sándor. Demeter Lina _ e szalontai ismerősökröl
közelebbit nem tudunk.

bátyámék hallgatnak _ AJ. szept. 27-én irt utoljára Ercseynek.
„mint a KŐsi vagy Kösű malma Szoboszlón” _ A szólásmondást

AJ. Az elveszett alkotmányba is beleszőtte: „Vad zaja elnémult,
mint a Kösü malma, Szoboszlo'n," (II. é. 598. s.) jegyzetében
hozzáfűzte a debreceni diákirodalomból ismert eredeti szólást:
„Hallgat az én múzsám, mint a Kösi malma Szoboszlón." _ A
Kösi Hajdúszoboszló folyója volt. Bocskai fejedelem 1606-ban a
lovas hajdúságnak adományozta. A malom a folyó csekély vıze
miatt állt le. Híre fenn maradt a diákirodalomban. Bővebben ld.
Scheiber Sándor: Adatok A]. ifjúkori olvasmányaihoz (ItK 1957.
99_1II. 1.).

563. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1853. okt. 29. _
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 301/I.
M: Kiadatlan.

2-3

930

a korona-örökösnő, . megszületett. _ Ercsey szept. 11-i levelé-
ben tájékoztatta sógorát, ,, ogy a thrón-örökös ide s tova haza
ken'.il." _ Fiúnak várt jövendő gyermekérõl akkor nem nagy



lelkesedéssel irt. Ennek oka a felsoroltakon kivül feleségéért való
aggodalma is lehetett, erre vall a leányka megszületesét közlő
sorok megkönnyebbült hangja: „sem neki _ sem a mi véghe-
tetlenül több, _ anyjának baja nincs.”

6-8 kinek hivják, . . azt még most meg nem mondhatom; _ Vilma
névre keresztelték.

564-. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt. 18 5 3. nov. 1.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/795. sz.; világoskék l.papir, 22, 5 ×

14,5 cm, 2 fol., 1_2. I.: 1. szöveg, 2-4..: _ versek. Cimzés nincs. AJ.
írásával,: „V[álasz] 22/11.” [= nov. 22.], _ Arany László hagyatékából
(ld. AkErt. 1899. 613. 1. 795. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany okt. 3-i levelére.

2---3 Miután kedves levele vétele előtt éppen két nappal inditék egy
epistolát Kőrős fele, _ Tisza D. okt. 1 1-én irt AJ.-nak, akinek okt.
3-i levele ezek szerint szokatlanul sokáig: tíz napig utazhatott, ha
Tisza D. okt. 11-i levele után két nappal, azaz okt. 13-án ért
csak Gesztre.

5--6 fent emlitett levelemben _ az okt. 1 1-iben levelei késésének okát
írta meg, azt ti., hogy vers nélkül nem szeret levelet küldeni-

9--ro Szász Károly is, nevéhez kötött circumspectusságból tartá exitzzssát
Kőrösből kifele, _ Szász körültekintésböl, viszonyainak mérlege-
lése alapján távozott Kőrösről.

11 ha Európa súlyegyene felbomlik, _ célzás az 185 3 nyarán meg-
indult orosz_török, utóbb ún. krimi háborúra, melyet a Darda-
nellák és Boszporuszra, valamint a balkáni befolyás megerősítésére
törekvő cári politika és a konkurrens hatalmak: Anglia, Francia-
ország érdekeinek összeütközése váltott ki. Bár Ausztria a magyar
szabadságharcot cán' segítséggel verte le, most _ mint Vörösmarty
irta: „érezni kezdi az orosz szomszédság súlyát s dolgozni kezd
ellene.” (Vörösmarty M. .ÕM. kk. V. k. 575. l. Sajtó alá rend.:
Tóth Dezső.)

11_12 a magyar ghibelinek és guelfek is hajba kapnak, _ a középkori
Itáliában a 12_13. sz. fordulóján a Hohenstaufen hercegek voltak
Szicília királyai. Hivelk, a császárpártiak a ghibellinek, mig ellen-
feleik, a pápapártiak, a guelfek. Tisza D. itt az egymással torzsal-
kodó hazai pártokkal von ironikus történelmi párhuzamot.

I 2_13 jobb Keeskeméten, hol negyvenezer magyar stb. _ ti. volt olyan
hir is, hogy Szász Kőrösről Erdélybe megy.

14 (of course .f) _ természetesen, persze (ang.)
15 Brassain _ Brassai Sámuel, az erdélyi polihisztor.

A levélhez mellékelt versek: Mért búslakodsz? _ Giovanna I.
Tervek c.; szövegüket ld. e kötet 324-326. l. AJ. nov. 22-i levelé-
ben irta meg észrevételeit; ld. e kötet 337. 1.

565. Fribeisz István _ Aranynak [Pest 1853. nov. elején kb.]
K: Elveszett. Utalás a levélre: ,,Friebeisz felszólit engem is, hogy

havonkint legalább két verset küldjek neki az átveendő Divatcsarnok szá-
mára.” (1853. nov. 22., Tompának.)

566. Heckenast Gusztáv _ Aranynak Pest, 1853. nov. 14. '
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/209. sz.; világoskék l.papir, bal

sarkában nyomtatva: „Kiadó-könyvkereskedés Heckenast G. Pest barát-ter,
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kalap-utcza 1 szám." _ 22,5)-( 14. cm, 2 fol., 1. 1.: l. szöveg, 2_3. 1.: üres,
4.. 1.: cimzés. Postai pecsétek nincsenek; feltehetően személyi postával küldte.
_ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 597. l. 209. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2 „Toldy” sajtó alól kikerülvén, _ A Toldi második kiadása. (Érde-

4_6
8-9

kes, hogy maga a kiadó is rosszul, y-nal irja AJ. hősének nevét,
nyilván Toldy Ferenc nevének hatására.)

A javítás iránt, . . . Toldy tanár urat kértem _ Toldy Ferencet.
A hátra levő iró dij iránt, _ 3oo pfntot kapott még; az összeget

sógorának nov. 21-én irt levele szerint _ azokban a „napokban
várta” s esetleg új ház építésére szánta.

567. Gyulai Pál _ Aranynak Pest, 1853. nov. 15.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/121. sz. ; csontszinű l.papir, 18 × 22,3

cm, fol., 1-3. 1.: 1. szöveg, 4. 1.: cimzés. Viaszpecsét maradvány. _ Postai
pecsétek: bélyegen Pesth 16/11 [= nov.,16.], Nagy Körös 17/11 [= nov. 17.]
_ Arany László hagyatékából (ld. AkErt. 1899. 595. 1. 121. sz. a.).

M: AJLevIB. II. k. 35-36. 1. Sok kihagyással. _ GyulaiLev. 134. sz.
1 -1 _74 75- , ,

2 bizományt _ megbızást.
4-

5

6

IO

II-I2

20

22

33_'34

36-37
45-46
49-52
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sziveskedjél beküldeni nálad maradt könyveimet. _ Gyulai aug.
elején Kőrösön volt, innen Kecskemétre ment (ld. AJ. aug. 9-i
levelét Levaynak). Ott Szilágyi Sándor vendége volt; AJ. és
Mentovich két hét alatt kétszer meglátogatta őket. _ Ld. AJ._
Tompának szept. 1-én. _ A Kőrösön maradt könyvekről közeleb-
bit AJ. 1854.. jan. 21-i válaszából tudunk: „Hormayr nálam van."
Valószínűleg a Taschenbuch für vaterlándische Geschichte c. 38 köte-
tes gyűjtemény valamely-ik kötete lehetett.

Mentovichtól is kérd el Charlotte Corday-t _ Pontosan nem tudni,
mely műről van szó, feltehetően az 1850-ben megjelent Ponsard,
François féle tragédiáról.

Szilágyinál is van egy történeti kéziratom Aportál _ Apor Péter:
Metamorphosis Transylvaniae c. kéziratát Gyulai jó éjszakát c.
elbeszéléséhez használta. (GyulaiLev. 603.)

Iduna hagyományai _ ily címen jelent meg Szász Károlyné,
szül. Szász Polyxena _költői nevén Iduna _ verskötete a költőnő
halála után, 1853-ban Pesten.

jánosi Kőrösön van-e? -- Jánosi Ferencnek szabadságharcos
tevékenysége miatt kellett a biztosabb kőrösi tanári állást a bi-
zonytalanabb kecskemétivel fölcserélnie.

„Toldi”-d kijött, _ az első Toldi Heckenast féle második kiadá-
sa. (Ld. Heckenast nov. 14-i levelét.)

Petőjfi életét .T847 végeig per longum et latum megirtam. _ Töviről-
hegyire megírta. Petõfi Sándor és lirai költészetünk c. tanulmánya
1854-ben jelent meg az Uj Magyar Muzeumban.

A tervezett Szemléből csak a jövő év juliusaban lesz valami. _ A
Szépirodalmi Lapokhoz hasonló folyóiratot tervezett, ez azonban
nem jött létre; ld. még Budapesti Szemle, ADATTÁR.

Heckenast uj évben lapot ad ki, mellyet Pákh és jókai fognak
szuız.-zszzz„z:. _ A Vasárnapi Ujság, ld. ADATTÁR.

A közönség csak telegrafi tudósitásokat fog olvasni _ az orosz-
török háborúról és a keleti-balkáni kérdésről..

Vörösmarty . _ Shakespeare fordítása volt szóban, . Hat dara-
bot akar leforditani. _ 1839-ben fordította le a julius Caesart. -



Petőfi 1848. febr. ro-én újságolta AJ.-nak: „Shakespearet erősen
forditjuk Vörösmartyval; . . Vörösmarty Lear- ez _ Learon
kivül Macbethet, Haruletet, Violát, [= Vízkereszt vagy amit
akartok] a nyáréji áhnot [= Szentivánéji álom] s még nem tudom
mit." (Ld. AJ. kk. XV. k. 182. 1.) _ 1848. márc. 21--én már azt
újságolta AJ.-nak, hogy Coriolanját nyomják s a címlapon látható
majd: „Shakespeare összes színmüvei, fordítják Arany, Petőfi és
Vörösmarty.” (Ld. AJ. kk. XV. k. 195. l.) _ A szabadságharc
elsodorta e terveket. Vörösmarty _ Gyulai tőle hallotta _ élete
utolsó éveiben visszatért Shakespeare forditásának terveihez, de
csak a Lear király készült el s töredékek maradtak a Romeo és
jüliából.

52-53 Hát neked nincs-e kedved .P [Shakespearet fordítani] _ AJ. 1854.
jan. 21-i válaszában Gyulai e kérdésére nem felelt. _ A hazai
Shakespeare-forditásoknak és AJ. fordításainak történetét Rutt-
kay Kálmán tárta fel az AJ. kk. VII. k.-e jegyzeteinek Bevezetésé-
ben (351-360. 1.).

53-54 Keményék _ Eötvös . . _ Mindkettőjük érdeklődéséről
Gyulai 1854. jan. 16-án ismételten irt s hogy AJ.-nak ez milyen
jól esett, 1854. jan. 21-i válasza a bizonyság.

568. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1853. nov. 16.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/796. sz. ; világoskék l.papir, 22, 5 ×

14,1 cm, 2 fol., 1_2. 1.: l. szöveg, 2-4. 1.: versek. _ Cımzés nincs. _ Arany
László hagyatékából (AkÉrt. 1899. 613. 1., 796. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2_3 még mostanáig sem készülhetett el a bírálattal Aranybácsi, _ AJ.

utoljára okt. 3-án írt tanitványának, akinek azóta ez már harma-
dik levele volt.

6 -roó-ro ö' olõa _ azt viszont tudom (görög).
13-14. intoleráns vagyok, _ türelmetlen.
I6 László _ bátyja, Tisza László.

A evélhez mellékelt versek:
In autumn (folytatás) _ AJ. Ősszel c. verse angol fordításának
folytatása: 4-7. vrsz. _ A vers végének fordítását nem ismerjük.
_ (Az 1-3. vrsz-t okt. 11-i levelében küldte.) A most küldött
forditás, valamint a Giovanna II. Gyilkosság c. versek szövegét ld.
e kötet 329-331. l. _ (Ez utóbbi I. részét nov. 1-én küldte.) --
Mindezeket AJ. nov. 22-i levelében birálta meg; ld. e kötet 3 37. 1.

569. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1853. nov. 17.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/797. sz.; csontszinű l.papir, 24,9 ×

19,7 cm, 2 fol., 1-2. 1.: 1. szöveg, 3.1.: versek, 4. l.: címzés. _ Tört viaszpe-
csét; bélyegen Nagy Szalontha 20/11 [= nov. 20.], Orosháza 21/11 [= nov
21.], Nagy Körös 22/11 [= nov. 22.]. _ AJ. irásával: „Válasz Dec. 4. 1853.”
_ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 613. l. 797. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2-3 olvastam a mai Délibábból _ Garay halálát, _ ( 1853. zo. nov.

13-i sz. ) Garay nov. 5-én halt meg 42 éves korában. Budapesti
Hirek c. rovatában: „Az egyetemi ifjúság adakozás útján járult
a temetési költségek fedezéséhez, s az így támadt gyüjtelék meg-
maradt részét az elhunyt özvegyének határozá kézbesittetni. A
temetési menet milly gyászos, olly megható volt; ki szétte-
kinte a nagy tömegen, lehetlen volt meg nem nyugodnia azon,

933



3-9

9--ıo

16-18

212

hogy a valódi érdenı emberkebelben mindenkor megtalálja azon
tiszteletet mellyre érdemes _" (638. 1.). _ Garay temetése tünte..
tés is volt a Bach-rendszer ellen.

Ney Ferenc rettenetes nekrológját, _ ,,Búcsúszózat Garay János
hamvaihoz, s felhívás az elhunytnak mindenrendű barátihoz_
Ney Ferenctől." (Nov. 13-i sz. 211-213. l.) _ A nekrológ stílusa
fellengző: ,,El.némult a hárfa, mellyen szentebb érzelmeit zenge-
dezé, elnémult a lant, mellynek lágy fuvallata annyi gyöngéd hı'u`t,
annyi szende érzeményt viszhangra költe kebleinkben” . Ney
nekrológjába beleszőtte a Garay Összes Művei kiadására inditott
mozgalom addi ˇ tapasztalatait, azt pl., hogy a főnemesség sorai-
ból csak 25 előãızetõ akadt s hogy egész Pesten 40 előfizetőt sem
tudtak összeszedni. Eınlékezését ezzel fejezte be: „Vegyétek meg
mıänkáit, s alkossatok ezáltal méltó emléket feledhetetlen nevé-
ne

Győrfy Gyula szerencsétlen patriotám bıicsüztatóját olvastam. _
A ,,hazám.fia" jelzőt alkalmazza Győrffyre, minthogy az a közeli
Nagyváradról származott. Emléksorok Garay jános fölött c. hét
versszakos ódája szintén e nov 17-i számban jelent meg (627_
628. 1.). Győrffy, Garaynak valóban túlértékelt „Magasztos szel-
leméről” a következőket írja: „S melly itt csak fény eni, hevitni
nem tudott, | Forró sugárait bár mint hintette szét | Hogy ott
fenn az égen, egy másod nap gyanánt I Porrá égesse majd e fásult
földtekét. ' '

Győrffy midőn Garait, ki az ő verseit _ kedvezőleg birálta,
az egekig magasztalja; igen elvétette célját, _ Győrffy Gyula Garay
János ,,vezérlete alatt lépett az irodalom terére“ -- írja Szinnyei,
aki szerint Győrffy 1835-ben született. Ha adata helytálló, úgy
csak két évvel volt idősebb Tisza Domokosnál, ekkor tehát mind-
össze tizennyolc éves s nem nagy tehetsége ellenére, már 1852-től
jelentek me versei a folyóiratokban, 1854.-ben önálló kötetben is.
Tisza D. értšetõ féltékenységgel figyelhette Győrffy pályáját, akit-
azonban nem oly igényes mester irányított, mint őt. _ Ha nem
ragadja el oly korán a halál _, Gyõrffynél rangosabb helyett kap-
hatott volna irodalmunkban

, 4-31 A második érdekes tárgy volt a szegény ember dala E verset én

28
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még harmadéve olvastam egy bőrkötéses könyvetskéből, melynek első
lapján ez állt: il/Iagyar Dallamok. _ AJ. Szegény ember-dala c
verse A Délibáb 1853. 20. nov 13-i számában jelent meg (617. 1.).
_ E vers AJ. kisebb költeményeinek 1856-os kiadásában a
Csendes borozóval együtt Népdalok I_II. címen jelent meg, mig az
Összes költeményekben és a kritikai kiadásban Csendes dalok I_II_
címen. (Ld. AJ. kk. I. k. 208-209. l., jz. 476 1.) _ Tisza D. meg-
jegyzése, mely szerint már ,,harmadéve" olvasta volna egy Ma-
gyar Dallamok c. bőrkötéses (nyomtatvány? kéziratos P) köny-
vecskéből, a vers előbbi keletkezését valószínüsítené. A kk. szerint
ı.ı.i. AJ. 1853-ban irta (209. 1.). _ p

Előbbi levelemből ki felejtém e két jegyzést _' _ Nov. 16-1 leveleben
küldte Giovanna c. elbeszélő költeményének II. Gyilkosság c_. re-
szét. _ Tárgya: Endre herceg (1327-1345), Nagy Lajos király
öccsének története, akit felesége, Johanna (= Giovanna) tudtával,
tizennyolc éves korában meggyilkoltak a Nápoly melletti Aversa-
ban. _ Az itt küldött jegyzetek a költői feldolgozás történeti for-
rásait jelölik meg.



E levélben küldött versek: A képzelethez (megjel.: TDHV. között
(64-65. 1.), valamint Egy hölgynek c.; szövegüket ld. e kötet
333-334. l. _ A két versre AJ. dec. 4-i levelében küldte észrevé-
teleit, ld_ e kötet 349. l.

570- Arany - Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1853. nov. 21.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 299/I.
M: Ercsey, 83-86. l. Kihagyásokkal.
Válasz Ercsey Sándor okt. 22-i, 28-i és 29-i leveleire.

9-10

13

2o

22-23

37-38

38-39
46-*47

61

72-73
73-79

81-82

83-84.

85-86

köszönöm, hogy siettél szegény néném halálát velem tudatni. _
Jámbor Jánosné Arany Sára okt. 2o-i haláláról, és 22-i temetésérői
Ercsey még aznap beszámolt sógorának.

az örömhir, Ercsey, leánya születéséről és felesége állapotáról,
okt. 29-i levelében írt AJ.-éknak.

Hátra van az affairekkel telljes leveledre válaszolni; _ Ercsey
okt. 28-án írta meg kellemetlen ügyekkel, esetekkel teli levelét.

a görbedi alapítvány kiváltott kötelezvényét megkaptam, _ Az
1847. okt. 19-én AJ. által kölcsönvett ıoo váltó orintról. A köte-
lezvény szövegét ld. AJ. kk. XIII. k. 4.8. l.

Talán otthon azt a zoo forintot össze lehetne szedni; _ Forneth
Károlynak és Bondár Istvánnak volt kölcsönbe adva AJ.-nak
1oo-1oo pengőforintja; ezeket Ercsey próbálta tőlük visszakéı-ni
(ld. okt. 28-i levelét).

a napokban kapok 300-at Heckenasttól _ a Toldi második kiadá-
sáért, a honorárium második felét.

nem akadna-e _ ki az én szegénységemhez képest, ennyiből tudna
valamit épiteni. _ Ercsey 1854. jan. 6-i levelében igérte, utánanéz
a lehetőségeknek. Az új ház építésére végül sem került sor.

Wölfel levelét sem találom _ E levelet a patikus Ercseynek írta
s benne „félig-meddig” ígérte, hogy adni fog ,,valami kárpótlást"
AJ.-ék házának megrongálásáért. Wölfel levelét Ercsey 18 5 3
okt. 28-i levelében elküldte sógorának.

63, 67-69 Bondár contractusát, igyekszem elküldeni: . jobb lesz azt
más helyre quartélyozni, . idő telik abba, mig ő egyszer parolás
lesz. _ Bondár ıoo Ft.-os tartozásáról a szerződést igyekszik kül-
deni; jobb lesz azt alpénzt más helyre befektetni; persze idő kell,
míg Bondár szavát á ja, azaz adósságát megadja.

Gortsakoff herzceg _ ld. ADATTÁR.
én szenvedtem egyszer másszor a fejemmel s fülemmel, a melly

mindig zug. _ Erről szept. 27-i levelében is panaszkodott sógorá-
nak, aki AJ. e bajának _ meggyőződése szerinti _ okáról rész-
letesen szólt; ld. AJ. szept. 27-i levele jegyzetében. _ AJ. szept
1-én és nov. 22-én Tompának is panaszkodott.

Tompától mostanában nem kaptam levelet; . . neki is irni
akarok; fulminatoriumot küldeni rá. _ Dörgedelmet, amiért
szept. 8-óta nem irt, nem válaszolt AJ. szept. 29-i levelére.

Vadnay Rudi nálam volt, . . _ Baracskán járt Gondolnál _
_ AJ. _ Vadnay-Gondol Dániel barátsága 1849-ben Debrecen-
ben kezdődött, Pesten folytatódott. Ld. Gondol leveleit AJ.-nak
Szegedről, 1,849-től (AJ. kk. XV. k. 262-265. 1., a levelek jz.-ét és
az ADATTAR-at uo. 828, 915. 1.).

A Délibáb az -:zi-jjából szopta azon hirdetéseket, mellyeket a Toldi II.
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90-91

része -iránt tett. _ Arról í1`t ti., hogy AJ. befejezte a Toldi II. részét
(ıd. Denveb, ADATTAR.)

Az asszony irt a napokban Linának. _ Aranyné, Ercsey
feleségének.

571. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1853. nov. 22.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/853. sz.; világoskék l.papir, 22,3 X

14,3 cm, 2 fol., 1-3. 1.: l. szöveg, 4. l.: üres. Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 615. l. 853. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tisza D. okt. 11-i, nov. 1-i és 16-i leveleire.

2

4-6

11

18

Ha nem csalatkozom, 3 levele várakozik válaszra _ valóban annyi,
mert Tisza D. nov. 17-i levele a postai pecsét szerint nov. 22-én
ért Nagykőrösre s AJ. nyilván e levelének feladása után kapta
csak kezhez. Dec. 4-én válaszolt rá.

leginkább töredék dolgozatokat küldött hozzám mellyeknek végét be
kell várnom, hogy alaposan hozzájuk szólhassak. _ Tisza D. AJ.:
Ősszel c. versének In autumn c. angol fordításából okt. 11-én és
nov. 16-án küldött egy-egy részletet, míg a Giovanna I. részét nov.
1-i, II. részét nov. 16-i leveléhez mellékelte. _ AJ. e levelének
írásakor mindkét műnek csak két-két részét ismerhette.

vagy két napot csupa levélirással töltök, _ a. hozzá legközelebb
állóknak írt 21-22-én hosszú leveleket: sógorának, tanitványá-
nak, Tompának.

utcumque egészségesek vagyunk _ valahogyan megvagyunk.
Áttérek azért ad propositum. _ Attérek a tárgyra.19

20, 22-23 Az „Arcadia-féle" . . ez a genre még nem megy. _ Ez a fajta.

24-25

30

34

4.2

44-~45
50

46-47

53
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_ E1 versét Tisza D. okt. 11-i levelében küldte; ld. e kötet 317-
318. .

Kiképzett müvész leereszkedhetik ide, a nieder komisch-ba, _'az
alja komikumba (a közönséges, durva hangvételbe).

A Szerelmi dal _ E versét Tisza D. az előbbivel együtt küldte
okt. 11-i levelében; szövegét ld. e kötet 318-319. I.

Az „Autumn“ _ teljes címén: In autumn _ AJ. Ősszel c: ver-
sének angol fordítását Tisza D. okt. 11-én és nov. 16-án küldte; ld.
e kötet 319, 329-330. 1. Befejező részét nem ismerjük. AJ.-t
láthatólag meghatotta, hogy tanítványa az ő versének fordítására
időt és fáradtágot áldozott_

Mért buslakod(ol)sz .P _ AJ. a vers címébe tett zárójeles betol-
dással a szó végének megváltoztatását javasolja, hogy elkerüljék
a mássalhangzók torlódását. _ Tisza D. e versét nov. 1-én küldte;
szövegét ld. e kötet. 324-325. 1.

a kéregbőli kihámlás . . nagyon gemein. _ Közönséges.
láthatja, hogy minél vénebb az ember, annál nehezebb kielégitni _

AJ. mindig igényesen, őszintén bírálta meg tanítványa verseit.
Azonban azt sem akarta, hogy Domokos kedvét veszítse; ezért _
az ekkor mindössze harminchat éves költő _ saját ,,vénségével“
indokolja, menti _ szigorúságát.

Giovannára nem mondok semmit, mig a végét meg nem küldi. _
I_II. részét nov. 1-én és 16-án küldte; ld. e kötet 325_32Õ-.
330-331. 1. a III. befejező részére csak dec. 8-án került sor; ld:
e kötet 354-355. 1. Az egész mű bírálatát AJ. 1854. jan. 21-1
levelében küldte: ld. e kötet 385. 1. "-

irjon afféle verseket, mint Kovácsiban, (ld. e köíet 196-197.



l.) mint Te adtad, te vedd el (ld. e kötet 116_1 17. 1.). a Hymnusz, _
Ld. e kötet 105. 1. Az előbbi két vers megjelent a TDHV. között is
(50, 40. l.), a Hymnusz c. azonban, bár AJ. azt írta róla: „Az egész
minden dicséretet megérdemel" _ még sincs a kötetben. Nyílván
politikai mondanivalója miatt: Mózest kér benne népének s új
Kánaánt: „Hova nem hatnak álnok jövevények, | S magában
élhet, honja _ istenének." | . . ,,Rabláncokon a győző harci
kar, | Mord felleg ült a nemzet nyilt egére .” stb.

56 -58 jánossi Kecskemétre plántálta magát, _ (K. bácsi) folya-
modhatik a természetrajzi cathedrára, _ Kovács János nem pályázta
meg Jánosi Ferenc tanszékét; Tisza Domokos mellett maradt
egészen az ifjú haláláig, utána Debrecenbe ment tanárnak.

572. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1853. nov. 22.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1102. sz.; világoskék l.papir,

22,2×14,4 cm, 2 fol., 1-4. 1.: l. szöveg. Cimzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 664. l. 1102. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 320-324. 1. Kevés kihagyással.
4-5 válaszomat, utolsó leveledre. _ Tompa utoljára Szept. 8-án írt s

e levelére AJ. szept. 29-én válaszolt.
22-23 Vadnai Rudi _ ld. ADATTÁR.
35 siné dubio _ kétségtelenül.
42 mir nichts, dir nichts, _ se szó, se beszéd, teketóıia nélkül.
44-45 A III-dik rész fiókomban hever .' _ a Toldi Estéje.
50-51 Letészem a lantot . _ _ AJ. verse, 1850-ből.
62-63 rendel _ . palliativákat _ csillapító szereket, melyek csak átme-

netileg könnyitenek a betegen, de nincs gyógyító hatásuk.

573. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1853. nov. 2 5.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/943. sz.; csontszinű l.papir, 19,3 ×

12,3 cm. 2 fol., 1-4. l.: l. szöveg. Cimzés nincs. _ Arany László hagyatékából
(ld. AkÉrt. 1899. 660. 1. 943. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 324-325. 1. Sok kihagyással.
Válasz Arany szept. 29-i levelére. Tompa e levele írásakor még

nem kapta meg Arany nov. 22-i levelét.
5-6 ( _ egykor Lauka irta magáról versben hogy ő Petőfit akarja

követni), _ Lauka Gusztáv: Petőfi Sándorhoz c. verse. M: Hazánk
c. folyóirat 1847. febr. 25-i sz.-ban.

14 Lóri _ Losonczyné Soldos Laura.
49-50 a Nők könyvét verset adtam bele, _ Ebben jelent meg Tom-

pa: Az öreg szolga c. verse.
55-56 a Virágregéket Pgyönyöriien megismertette a Divatcsarnok! _ A

folyóirat szept. 4-i számában közölték a regék közül a Szarkaláb
címűt, a 22-i számban pedig _ a Tompának nem tetsző mélta-
tásba _ beiktatták az Égő szerelem c. virágregét.

78 egészségesen mint a „mack" _ Ld. Ak. szept. 29-i levelének jz.-ét.

574. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1853. nov. 26.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/798 sz.; csontszinű l.papir, 25,1 ×

19,7 cm, 2 fol., 1_2. l.: 1. szöveg, 3_4. 1.: vers, 4. l.: címzés. Fekete címeres
viaszpecsét. Postai pecsétek: bélyegen Nagy Szalontha 29/11 [= nov. 29.],
Orosháza 30/11 [= nov. 30.], Nagy Kőrös, (olvashatatlan) _ Arany írásá-
val: „Válasz Dec. 4.” [1853] _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt.
1899. 613. l. 798. sz. a.).
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M: Kiadatlan.
2 ily soká tartó hallgatása, _ AJ. nov. 22-én írt tanitványának,

levele azonban 26-ára még nem érkezett meg Szalontára, illetve
Gesztre, AJ. ebben 'I`isza D. okt. 11-i és 16-i leveleire válaszolt. _
Tanítványának nov. 17-i levele, amikor AJ. 22-i válaszát írta,
még nem érkezett Kőrösre.

7-9 korántsem vagyok azon közönyös, günőyolódó ember mint a ki-
nek látszom, _ még szeretteim irányá an is _ Tisza D. vilá-
gosan látja, milyennek ismerheti őt környezete: olyannak, mint
érte aggódó édesanyjának 1852. szept. 24-i, AJ.-hoz írt sorai be-
mutatják.

10 De azért szeretni tudok, stb. _ AJ.-t láthatólag meginditotta
tanítványának vallomása; ld. dec. 4-i válaszát.

22 Befejezéseimet jövő levelemben küldöm, _ ezúttal két költemé-
nyének befejezését ígéri: AJ. Ősszel c. versének angol fordítását:
In autumn címmel, melyből okt. 11-i és nov 16-i leveléhez mel-
lékelt egy-egy részletet. A harmadik, befejező résznek azonban
nincs nyoma. _ A másik a Giovanna c., amelynek I., illetve
II. részét nov. 1-í és 16-i leveléhez mellékelte. Ennek III., befe-
jező részét dec. 8-án el is küldte.

E levelében küldött verse: Szeretek remény nekül c.. ld. e kötet
344-345. l. AJ. dec. 4-i levelében bírálta meg, ld. e kötet 349. l.

575. Juhász Antal _ Aranynak Makó, 1853. nov 27
K: NSZAJEM. _ MTAK. M.ikrofilmtára A. 3o1,~'I.
M: Kiadatlan.

2 Sógor Uram ! _ Juhász Antalékkal AJ.-ék felesége révén vol-
tak rokonságban, mivel _ mint Juhász 1854. febr. 1-én írta _
ők ,,fél-vér" Ercseyék.

7-8 a Kőrösi iskola szerencsés jelen állása, stb. _ egyetemi felvételre
jogosító érettségi bizonyítványt adhattak. Hogy az iskola
rangos tanári karát mennyire ismerték országszerte, e levél a
bizonyság: ifj. Juhász Antal Pozsony, majd Pest helyett itt kívánta
tanulmányait befejezni.

16-17 lenne szives őtet . . . magához fogadni. AJ.-ék nem tudták a
kérést teljesíteni. (Ld. AJ. _ id. Juhász Antahıak 1854. jan.
végén írt elv. levelét.)

576. Tompa Mihály -_ Aranynak Hanva, 185 3. nov 28.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/944. sz.;csontszínű l.papir, 19,3 .><

12,3 cm, 2 fol., 1-4. 1.: l.szöveg. Címzés nincs. _ Arany László hagya-
fëkábõı (ld. AkÉrt. 1899. õõo. 1. 94.,. sz. A).

M: AJLevIB. I. k. 325-327. 1. Kevés kihagyással.
Válasz Arany nov. 22-i levelére.

2 Levelem már készen volt, _ nov. 25-i levele.
13 V Rudival _ Vadnay Rudolffal, aki a közeli Sajókazán lakott.
21 Toldi derekával stb. _ Petőfi 184.8. ápr. 18-i levelében ugyan-

ezekkel a szavakkal biztatta AJ.-t, műve befejezésére.
71 a mikor feloldanak a tutela alól, _gyá1nság, gondnokság alól;

itt azonban Tompa internáltatását jelenti.
577. Arany _ 'I`isza Domokosnak Nagykőrös 18 5 3. dec. 4.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/854. sz.; világoskék l.papir, 22,3 X'

14, 3 cm, 2 fol., 1-4. _l.: l. szöveg, 4. 1.: üres. Címzés nincs. Arany Lászlo
hagyatékából (ld. AkErt. 1899. 615. l. 854.. sz. a.).
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M: Kiadatlan.
Válasz Tisza D. nov. 17-i és 26-i leveleire.

2

8

13-14.

16

25-26

33

38

44:-45
46-47

Remélem, azóta már megkapta válaszomat előbbi leveleire, _ AJ.
nov. 22-i levelét, melyben Tisza D. okt. 11-i, nov. 1-í és 16-i leve-
leire válaszolt.

bizvást felteheti semel pro semper, azt is -egyszers mindenkorra
felteheti, hogy szívébe is lát.

mostanában gyakorta szenvedek fejemmel ,_ erről legrészleteseb-
ben Tompának számolt be nov. 22-i levelében.

Garay felől irt sorai, megvallom, kellemetlenül érintettek. _ Tisza
D. nov. 17-i levelében. _ AJ.-nak e Garayval foglalkozó levél-
részletét ld. Scheiber Sándor: Arany jános és Tompa Mihály leve-
lei Garay jános költeményeinek kiadása tárgyában. (Studia Litte-
raria, 1968. 93-94. 1.).

amaz ifju költő, ki Vörösmartyról igy nyilatkozott; stb. _ A leki-
csinylő nyilatkozat, amiről AJ. „magán uton” hallott, Tóth Kál-
mántól származott s a Városház- és Vármegye utca sarkán levő
akkori Hauer vagy Arany Ókör kávéházban hangzott el. _ AJ.
ugyane napon Tompának is ugyanúgy írta meg a történteket.

Tisza D. Verseiről:
A képzelethez _ E versét Tisza D. nov. 17-i levelében küldte;

ld. e kötet 3 33. l. _ M: TDHV. között (64.-65. l.) az alábbi lényeg-
telen változtatásokkal:
1_ vrsz. 1. sor: ,,Óh I” rövid magánh_-val: ,.Oh E" _ a sorvégi

felkiáltójelet elhagyta.
2-3. sor végére vesszőt tett.
3. sorban: elfonyadva," _ helyett: elfonnyad-

val:

4. sor: ,,Fájna gondolnom tavaszra. _ helyett:
„Fáj gondolnom a tavaszra."

VTSZ.

3. vrsz

4.. vrsz

5. vrsz

6. vrsz

1_2. sor végére vesszőt tett.
4
2

4
1
-1-
1

4. sorban
1.
2.
3 I

sorban:
sorban

sorban
sorban

isten . _ " -helyett. Isten
legyőzött-láncolt rab" _ lıelyett.
legyőzött lánczolt rab . "
kitekerték." _ helyett. . kitekerék."
még is,” _ helyett. . . mégis,"

Tulvilági _ helyett: „Tzilvilági
sor végére vesszőt tett.
sor végére vessző helyett: pontot tett.
3. sor végére vesszőt tett.

sorban: aki" _ helyett: a ki
sorban. ,,. _ óh _ helyett: oh és a sor

végére vesszot tett.
Egy h lgynek _ E vers az előbbivel együtt Tisza D. nov. 1-7-i

levelébeön érkezett; szövegét ld. e kötet 333-334. 1.
Szeretek remény nekül _ Tisza D. e versét nov. 26-án küldte

AJ.-nak; ld. e kötet 344-345. l.
Scaevoláról a mártyrokra, nagy a salto mo-rtale P _ a halál-

ugrás. _ A versrészletek, amelyeket AJ. itt túlzottaknak talált,
így hangzanak: ,,Kínra ki mér velem mérkőzni? | Minő az ádáz
Scaevola 1 Kihez nem tud egy jaj férkőzni 1 Midőn elég jobb
oldala? l _ _ _ Mi a hiresztelt martyroknak | Kínja, kik Jézu-
suk miatt l Elégtek?. . stb. _ Scaevola == Mucius Gaius (i.e.
507.) fogság ában jobb kezét tűzbe tette, s arcrándulás nélkül
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süttette; bátorságáért visszakapta szabadságát. Ettől kezdve
nyerte a Scaevola = balog nevet. Ld. még ADATTÁR.

49-50 „Én mint hajó az óceánon | Egek segély, s részvétlenűl | Nincs
ki remegjen értem, szánjon, | Szeretek remény nekűl I" _ Az AJ.
megdicsérte rész: a 4. vrsz. 5-8. sora.

578. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 18 53. dec. 4.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1104. sz.; világoskék l.papir,

22,2× 14,4 cm, 2 fol., 1-4. 1.: 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 664. l. 1104. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 328-331. l. Kevés kihagyással.
Válasz Tompa nov. 25-i és 28-i leveleire.

10 h ílsaládi gyászotokban _ Tompáné, Lóri (Laura) testvérének férje
a t me .

11 nem ršg vesztém el egyetlen nőtestvéremet, _ Arany Sára, Jámbor
Jánosné ez év okt. 20-án hunyt el.

28-29 jókay roszúl tette, hogy nem tudósított a felől, a miért panaszkodol.
_ Nem értesítette Tompát arról, hogy Barátim emlékezete c. verse
miatt kobozták el a Délibáb 17. számát.

37-38 A felszólalásokat olvashattad a Pesti Naplóban és a Délibábban.`
_ a PestiN_ Fővárosi és vidéki ujdonságok c. rovatában jelzi a
,,kórjelenséget", hogy a ,,tíszteletlen sihederek" Berzsenyit, Ka-
zinczy Ferencet, vagy Vörösmartyt sem tisztelik. (nov. 30.) _
A Délibáb, Budapesti Hirek c. rovatában idézi az elõbbieket
s megjegyzi, csatlakoznak a ,,közvéleményhez, melly e ment-
hetetlen tényt kárhoztatja." (dec. 4. 732. 1.)

39 _ T. K. a Hauer csárdában _ Tóth Kálmán, az egykori Arany
Ókör, vagy Hauer-kávéházban, mely a Városház- és Vármegye
utca sarkán volt. (Ld. Szinnyei Ferenc: Novella- és reg. irodal-
munk a Bach-korszakban. I. k. 24. 1.)

75-77 Varga szüretjén a tanárviadal, _. Mentovics és... Losonczi
közt, _ Warga János igazgató szüretjén Mentovich Ferenc és
Losonczy László között.

81-83 a „Nagyidai czigányok"-ban _ az idézet az Első ének 151-152.
sora.

84 a kis Tükör _ Hármas Kis Tükör, Losontzy István műve; ld.
ADATTÁR.

118 jókai „Örmény és Családját” akarják eljátszani, Arany Julis-
káék az általuk színpadra alkalmazott művet ez év karácsonyán
adták elő baráti körben. Ld. még Jókainál és Arany Juliskánál.

579. Hunfalvy Pál _ Aranynak Pest, 1853. nov. [dec.] 5.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/227. sz. ; csontszinű l.papir, 2 3x

14,3 cm, 2 fol., 1. l. : 1. szöveg, 2_3. l.: üres, 4. 1.: címzés. Viaszpecsét kivágva.
_ Postai pecsétek: bélyegen Pesth 5/12 [=, dec. 5.]. Nagykőrös 6/12 [= dec.
6.] _ Arany László hagyatékából. (ld. AkErt. 1899. 597. 1., 227. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2-3 az Iliász II_ _ utolsó _ füzete megjelent ; stb. Ld. Hunfalvy

Pál márc. 1-i levelét és a jz.-ét. _ AJ. ápr. 21-én mentegetőzve
közölte, hogy csak az iskola számára kér egy-egy példányt s meg
egyet az Iliászból; nyilván saját magának. _ Hunfalvy ápr. 26-an
megnyugtatta.

11 Pesten 5/11. 853. _ Hunfalvy a hónapot eltévesztette; ennek
bizonyságai a postai pecsétek. Levelét tehát nem november,
hanem december 5-én irta.
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580. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1853. dec. 8.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/799. sz.; csontszinű l.papir, 2o,7><

13 gm; 2 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2_3. 1.: vers, 4. 1.: címzés. Címeres fekete viasz-
pecsét. _ Postai bélyegzők: bélyegen Grosswardein 10/12 [= dec. 10.],
Cegléd 12/12 [= dec. 12.], Nagy Kőrős 13/12 [= dec. 13.] _ Arany irásával:
„Válasz jan. 21.” _ Arany László hagyatékából (ld. AkErt. 1899. 613. 1.
'799_ Sz. EL). .

M: Kıadatlan.
Tisza D. e levél írásakor még nem kapta meg AJ. dec. 4-i levelét.

2 Bevégeztem _ _ _ a balladát, _ a Nagy Lajos király Endre öccsé-
nek tragikus történetét feldolgozó Giovanna címűt, amelynek I.
Tervek _ alcimű részét nov. 1-én, míg a II _ Gyilkosság címűt nov.
16-i levelében küldte. I

2_3 a forditást sehogy sem tudtam kisütni, _ AJ. Ősszel c. versét
kezdte angolra fordítani In autumn címen. A fordítás első részét
okt. 11-én küldte, míg a másodikat nov. 16-án. A harmadik, befe-
jező résszel láthatólag örökre adós maradt.

4 Az ördöggyúrt csuprot, _ A nov. 1-én küldött Giovanna I. Ter-
vek 5. vrsz, 3 4. sorai így hangzottak: ,,Lám kedves nőd Gio-
vanna tervet készít, forral | Katalinnal azzal a vén ördöggyúrt
csuporral.” _ Ennek megváltoztatását kérte Tisza D.

8-9 A pofa helyett az orcát kérem ,,unterschieboltatni“ _ A Giovanna
II . Gyilkosság c. részt-Tisza D. nov. 16-án küldte. Ennek kezdő
két sora: ,,El é hivatalos pofával, | Jó Monte Scaglioso" _ Ezt
kérte behelyettesitení, azaz átiratni a szerző.

10-12 Kovácsbácsi, . . nem fogadja el a megürült Kőrösi cathedrát. _
AJ. nov. 22-i, Tisza D.-nak írt levelében üzente barátjának, hogy
mivel Jánosi Ferenc átment a kecskeméti gimnázíumhoz, Kovács
megpályázhatná az állást. _ Kovács János azonban nem pályá-
zott.

Tisza D.-nak e leveléhez mellékelt költői termése: Giovanna III _
Bosszú c. balladájának befejező része; szövegét ld. e kötet 354-
356. l. _ AJ. e részről 1854. jan. 21-én irta meg véleményét; ld.
e kötet 385. l.

581. Heckenast Gusztáv _ Aranynak Pest, 1853. dec. 10.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/210. sz.; világoskék l.papir, bal

sarkában: ,,Kiadó-könyvkereskedés Pest barát-tér kalap-utcza 1. szám" _
23,6><`15 cm, 2 fol., 1-2. 1.: 1. szöveg, 3_4. l.: üres. Címzés nincs. _ Arany
László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 597. l. 210. sz. a.).

M: Kiadatlan.
[A levél fordításaz]
Igen tisztelt Professzor Úr!
Minthogy Ön 300 p. követeléséről úgy határozott, hogy az az Ön

számára takarékba kerüljön, bátorkodom megjegyezni, hogy az összeg _ ha
Önnek úgy tetszik _ üz etemben maradhat, s hogy ez év nov. 1-től kezdve
6%-ot kamatozik. Ön az összeg el és kamataival bánnikor rendelkezhet, és
ha Önnek mégis a takarékban való elhelyezés lenne kívánatosabb, úgy kérem,
hogy írja me nekem egyetlen sorban, amelynek alapján kívánsága szerint
azonnal tetszêére intézkedünk.

Az Ön Toldija oly tökéletlen német fordításban jelent meg, hogy fel-
jogosítva éreztem magam megkérni barátaim közül valakit, hogy tegyen
kísérletet a szép mű újabb fordítására. Néhány ének most már kezemben is
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van, amelyekkel igen elégedett vagyok. Ha az egész elkészült, Önnek is
elküldöm átnézésre_

Mi van az Ön Toldijának II. részével? Legjobbakat kívánom a munka
megérleléséhez.

Oszinte tisztelettel maradok igaz híve
Heckenast G.

5-7 in meinem Gescháft verbleiben kann _ mit 6 Prozent verzinst
wird. _ Nincs tudomásunk róla, hogy AJ. 300 pengőjét a fela-
jánlott 6%-os kamatra Heckenast üzletében hagyta volna.

1 2--13 Ihr Toldy ist in einer so unvollkommenen deutschen Uebersetzung
erschienen, _ Kertbeny Károly fordításában.

1 3-----1 5 habe einen meiner Freunde zu ersuchen, eine neue Uebersetzung
zu versuchen. Az új fordításra Kolbenheyer Móricot kérte fel,
aki a művet le is fordította. Ld. Kolbenlıeyernél.

582. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1853. dec. 12.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/800. sz.; csontszinű l.papir, 18,3 ×

11,4 cm, 2 fol., 1-2. l. szöveg, 3-4.1.: vers. _ Címzés nincs. _ Arany írá-
sával. „Válasz jan. 21.” _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. E899.
613. l. 800. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany dec. 4-i levelére.

2 A napokban vettem kedves levelét, _ a dec. 4-it, mely keresztezte
Tisza D. dec. 8-án kelt sorait.

3-4 Garay emléke iránt elkövetett gyöngédtelenségemet _ . _ Tisza D.
nov. 17-i levelében írt a Garay János halála alkalmából a Délibáb-
ban megjelent, neki annyira nem tetsző, a költőt túlértékelő emlé-
kezésekröl, valamint a művei kiadását hirdető előfizetési felszólí-
tásról. _ AJ. dec. 4-én reagált erre.

5-6 Aranybácsi egészségérőli aggodalmaim nem egészen alaptalanok _
AJ. gyakori fejfájását csak éppen említette Tisza D.-nak dec. 4-i
levelében. Erről részletesen Tompának számolt be nov. 22-én.

9_12 áll három munkából, ,,Tegnér öszves költeményei", Az Edda .
és Bleak houseból Dickenstől. _ Ld. TEGNÉR, EDDA, DICKENS
cimszõk aıau, ADATTÁR.

19 Az enyém damasz volt stb. _ AJ.: Az egri leány, III. 4. vrsz.,
3_4. s.

22 ,,lelkemből lelkezett" stb. _ AJ.: Toldi, XII. é. 17. vrsz., 5. s.
Tisza D. e leveléhez Vágy c. versét mellékelte; ld. e kötetben a
357-358. 1. _ AJ. 1854. jan. 21-i levelében értékelte; ld. e kötet
386. l.

583. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1853. dec. 18.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/945. sz.; csontszinű l. apír, 20,7 >< 14

cm, 2 fol., 1-4. l.: l. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László) hagyatékából
(ld. AkÉrt. 1899. 660. 1. 945. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 331-333. l. Kevés kihagyással.
Vá[asz Arany dec. 4-i levelére.

12 a commoditást: _ a kényelmet.
ıõ Hzzvtrõz _ ld. ADATTÁR
18-19 ha eszembe jut, mit tiltották be tőlem legközelebb a Délibábban _' _ 3.

Barátim emlékezete c. versét. I
33 [jókai] csak a P.Napló után szólalt fel. Az 1850-es évek tul
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öntudatos ifjú írói ellen, akik még Vörösmartyt sem becsülték
érdeme szerint. - Ld. AJ. dec. 4-i evelét és jz.-ét.

38 Derék hogy M. odavágta L-yt. _ Mentovich Ferenc Losonczy
Lászlót, Warga igazgató szüretjén.

38-39 mikor a kátyhalyukban regényeket olvastam, -talán utalás arra,
hogy Tompa Patakon ún. „szolgadiák” volt.

47 .M-nak add át _ Mentoviclınak.
63-64 Nem bántam vólna ha Szilágyi Sándort megczirógatta volna az a

katona ,- _ Tompa rosszmájú megjegyzésének elõzményét, Szilágyi
Sándor kellemetlenségét AJ. irta meg neki dec. 4.-i levelében.
Elõzménye Tompa reszérõl talán az a keseniség, hogy őt meg-
hurcolták A gólyához c. verséért, viszont Szilágyınak, mint szer-
kesztőnek nem lett baja belőle. (Ld. Tompa 1853. máj. 1 7-i levelét
A_]`.-nak.)

oo visáltak, stenzpliztek, superinspiciáltak; _ Tompa útlevelét lát-
tamozták, bélyegezték, felülvizsgálták.

75 ránkorom -- (lat. rancor) haragom, neheztelésem.

584. Tisza Domokos Aranynak Geszt, 1853. dec. 27.
K: MTAK. Kézirattára _ K.51 3/801. sz.; csontszinű l.papir, 20,7 ><

13 cm, 2 fol., 1_2. l.: l. szöveg, 2_3. 1.; vers, 4.. 1.: cimzes. _ Fekete
Viaszpecsét maradvány. _ Postai pecsétek: bélyegen Nagy Szalontha
29/ı2[= dec. 29.], Grosswardein 30/12 L: dec. 30.], Szolnok 2/1 [= jan. 2.],
Nagy Körös 3/1 [= jan. 3.],_ Arany ırásával: ,,Válasz jan. 21.” _ Arany
László hagyatékából (ld. AkErt. 1899. 613. 1. 801. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2_4 Adjon az isten számos és boldog jános napot, . . A többi detailirozott

kívánságokat _ AJ. a dec. 27-i János napján tartotta névünnepét.
9-10 Az Eddát még eddig pihenni hagytam . megijedtem a roppant

Mythologiától, _Tisza D. dec. 12-én jelezte, hogy Pestről megkapta
az Eddát; ennek szereplői többek közt: Odin, az ég hatalmas ura,
Thor a mennydörgés istene, Loki, a gonosz isten, Freya, a szerelem
istennője stb. _

12 Tegnér gyönyörü. Előbb idézett levelében még elsõsorban a
Fritkjofmonda Tegnér-féle feldolgozása érdekelte.

Tisza D.-nak e levelében küldött verse: A tél királya; ld. e kötet
361_362. 1. _ AJ. 1854.. jan. 21.-i levelében foglalkozott vele:
ld. e kötet 386. l. _ M:TDHV. 68_69. l.

585. Arany _ Kertbeny Károlynak Nagykőrös, 1853. dec. végén.
K: Elveszett. _ Arany az 1853. év végén, a karácsonyi iskolai szünet

napjaiban foglalkozott Kertbeny Albumával, levelét az év utolsó napjaiban
irta, mintegy leróva vele esedékes évi tartozását. Erre mutat Kertbeny vála-
szának dátuma is: 1854. jan. 9.; minthogy ezaválasz valóságos önvallomássá
dagadt, megirásához hosszabb idõre volt szükség. _ Arany levelének lénye-
gére Kertbeny válaszának következõ mondatából következtethetünk: „Sie
sind der erste unserer Landsleute, welcher gegen sich selbst den Muth hat,
zu gestehen daB vielleicht in der That mein achtjälıriges, fort und fort . .er-
schwertes Streben und Arbeiten, doch einen ernsten heiligen Stern haben
mag.” (8_r 1. sor.) _Aranynak Kertbeny német nyelvtudásával läpcsolatos
meegyzésére vonatkozik ugyanitt: „wer sich als Ungar ein U eil über
mein Deutsch anmal3t. . _, ist ein Esel oder ein Frecher." (ı3r_r33. sor.)
Visszatér Kertbeny az utóbbi kérdésre 1854. nov. ro. kelt levelében is: ,,Bei
Ihrem traurigen Gestándnille, das mir Ihr letzter Brief machte, dem zufolge
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Sie selbst annehmen, das Deutsche Wenig zu verstehen, dagegen sich gerne
vonAnderen,muthmaI3lich Unberufeneren, leiten und bestimmen lassen . .“
(r6_r9. sor).

586. Szilágyi István _ Aranynak Máramarossziget, 1853. dec. 31.
K: MTAK. Kézirattára_K. 513/672. sz.; fehér l.papir, 34.)-(21 cm,

2 fol., r_3. 1.: 1. szöveg, 4.. l.: címzés. Postai pecsétek: bélyegen Máramaros
Szigeth I/r (= jan. 1.), Szeged 5/1 (;- jan. 5.), Nagy Kőrős 6/r (= jan. 6.). --
Arany László hagyatékából (ld. AkErt. 1899. 609. 1. 672. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2 Itélj ne leveleim sürii v. ritka voltáról, _Szilágyi tizenegy hónapos

késéssel válaszol Arany 185 3. febr. 5-én kelt levelére.
6_7 semmi mentségnek helyét a ritkán levelezésről nem érzem _ sum-

más kitérő válasz Arany szemrehányó soraira.
ró zsidó költeményekből egy csomócskát _ Szilágyi ezta tervét nem

valósította meg, műveinek repertóriuma kéziratai között sem emli-
ti. (Ld. Hajdu Nagy Sándor: Szilágyi István irodalmi munkássága.
Szilágyi Album. Szerk. Várady Gábor. Bp. 1885. r7r_r 75. 1.)

32 Peccavi Pater! Mea culpa, mea culpa _ vétkeztem, Atyám I
Én vëtızem, én vétızemı Részlet a ımtoııızzus bünbánati imádság
szövegéből.

36 geheime Naohriohteket _ titkos hírek, híradások, célzás a Bach-
korszak besúgóinak ,,jelzéseire". Szilágyit azonban a levél szöve-
géből kitetszően nem a politikai, hanem az irodalmi és tudományos
élet pesti hírei, eseményei érdeklik.

4.0 Olvastad-e közleményemet Molnár Al[bert]-ról _ Szilágyi István
Románo Molnár Albertről c. tanulmánya (ÚjMagyMúz. III. évf.
1853. I. k. 568--573, 1.) a „Molnár Albert éneke, melyet csinált és
dudoldogált, mikor idegen országban igen megszorulván, kéntele-
nittetett juh pásztorságra adni magát" c. költeménnyel foglal-
kozott, amelyet a máramarosszigeti líceum könyvtárának egyik
18. századi vegyes tartalmú kódexében e kézirat ro. sz. rész ete-
ként Kézdivásárhelyi Jancsó Györ y r74.o tájt jegyzett le. A lati-
nul és magyarul strófánként párãuzamos szövegben lejegyzett
költeményhez Jancsó György az alábbi magyar verses toldalékot
csatolta:

Ez verseket szomorán,
Pénz dolgában szorıılván,
Írta Nagy Molnár Albert.
Adván magát Juhászságra
Mintsem egyéb állapotra,
Nem kaphatván egyéb bért,
Végtére annyira jutván,
Ördögtül is megcsalatván,
Vérre tött kézirást pénzért.
Kitül hogy szabadu ása,
Lenne vigasztaltatása,
Nép Istentül kegyelmet kért,

nyert, finis.

Szilágyi a verset folklórjelenségként értékeli: ,,A mondat pedig
hajlandó vagyok azon kor szellemének s babonásságának rónı fel,
mely Molnár Albert kortársa Bísterfeld fejérvárı, _ s még kéãőbb
Hatvani debreceni nagy hírű s tudományú tanárokat ıs öráöggel
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hitte cimboráló szövetségben lenni." (Ld. még Tolnai Gábor:
Molnár Albert éneke. A Faust-monda történetéhez. A Magyar
Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályá-
nak közleményei. XIII. k. 1958. 95 112. 1.; Herepei János:
Hol és milyen néven keresendő a „Molnár Albert éneké"-nek leirója.
Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaínk történetéhez. III. k.
Szerk. Keserű Bálint. Bp. 1971. 370-371. 1.; Vásárhelyi Judit:
Molnár Albert és a sátán szövetsége. ItK 1977. 395_4.o3. 1.)

1854

587. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1854. jan. 6.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikrofilm-

tára _ A.301/I _ A levélen AJ. irásával: „Válasz 21 18 54.."
M

11_12

17_18
25_26

33

38_4.I

45-46

52*-54

61--62

Kiadatlan.
Válasz Arany 18 5 3. nov. 21-i levelére.

Szedoglovios pénztári tisztnél, . . Balog jánosnál Kenyeresnél
. . _ Szedoglovics Ignác; _ Balog János ; _ Kenyeres János._
ld. ADATTÁR.

Balogh Mihálynál . . kanbál melyen csak férfiak vettek részt.
bátyám azon tervét közli, a házat, jobb állapotba tenni ohajtaná.

_ AJ. nov. 21-i levelében arra kérte sógorát, nézzen utána valami
házépitő mesternek, új házat szeretett volna a régi helyére épittet-
ni, de erre végül is nem került sor. _ AJ. házának ügyeiről össze-
foglaló képet ad Debreczeni István: Arany jános hétköznapjai (Bp.
1968.) c. könyvének A háztnlajdonos c. fejezete (4.8_56. l.)

Lovassi _ Maáas, K[enyeresjék házait _ Lovassy Ferenc,
Madass György, Kenyeres János Szalonta legmódosabb lakói vol-
tak, szép házaikat ugyanazon Vállalkozóval építtették.

Ha bátyám azon újitási szándékától _ elállott . azonnal
tudassa; _ AJ. jan. 21-én azt kérte sógorától, hogy a „legolcsób-
ban" csak tataroztasson. _

Szél István egy meglehetős darab szigeti szántóföládel és kaszáló-
val kinál; _ a földvásárlás terve AJ.-t erősen foglalkoztatta.
1852. aug. 16-án kérte sógorát, érdeklődjék valami eladó föld
iránt. ,,Földéhségét paraszti származása mellett takarékossága és
valóságérzete táplálta.“ _ Debreczeni István irja ezt előbb idé-
zett könyvében ( 58. 1.) _ Reálisan fűzhetjük hozzá, hogy a csa-
ládja iránti felelősség, aggodalom szintén hozzájárult etörekvés-
hez, amit betegsége is indokolt.

Nagy Vikta, _ _ fog eskünni, . Fehér Elekkel _ E szalontai
közös ismerősökről többet nem tudunk.

egészséges kis Vilmánkkal _ Ercsey Sándorék kislánya.

588. Kertbeny Károly _ Aranynak Buda, 18 54.. jan. 9. hétfő
Vizíváros, Kapucirıusok tere 4.5.

K: MTAK. Kézirattára_ K. 513/274.. sz. ; csontszinű l. papír, 23 X 14., 5
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[A levél magyar forditása]
Mélyen tisztelt Barátom és Honfitársam I
Valamennyi levél között, amelyet utolsó művem nyomán most szinte

naponta kapok, az Öné számomra a leghizelgőbb, a legjelentősebb, minden
szavában legmélyebb örömet szerző, s Ön talán alig mérheti fel, mily bátorító,
acélozó hatásúak lehetnek azok a szíves, őszinte szavak további igyekvésem-
hez és küzdelmemhez.

Ön az első honfitársaink közül, akinek van bátorsága saját magával
szemben elismerni, hogy nyolcéves, s egyvégtében nemcsak el nem isınert,
sőt inkább szándékosan és következetesen rafinált akadályokkal vagy rafi-
nált közönnyel nehezitett törekvésemnek és munkámnak talán lehet mégis
komoly szent csillaga, és nem kell feltétlenül kinevetni. Anélkül _ sajnos ' ,
hogy személyesen ismerném, ahhoz nagyon jól ismerem mégis az alkotásait-'al
való intim foglalkozásból az Ön lényét, s az Ön mély és komoly szellemének
természetét, semhogy haragudnék, amiért csak most vett hozzá erőt, hogy
ebben a kérdésben saját magára hallgasson. Az őszintén idenyújtott kezet
annál gyorsabban és bensőségesebben fogadom el, mivel _ jellemének meg-
felelően _ éppen a döntésben való nehézkessége kezeskedik róla, visszakozás-
tól most már többé nem kell tartanom, s Önben mostantól fogva biztosabb
lehetek, mint azokban a szalmalángú fickókban, akiknek együttérzése épp
azért vált oly gyorsan füstté, ıninthogy kezdettől sem volt egyéb, mint ınerő
gondolat nélküli partikuláció. Fogadja hát köszönetemet, legbensőbb, leg-
melegebb köszönetemet bátorságáért, hogy saját önkéntelen, idegen hatá-
soktól félre nem vezetett érzelmeinek engedett. „Amíg pihen az oroszlán,
körülugrálják szemtelen és hangos csipogással a verebek, de mihelyt a söré-
nyét megrázza, a tollasbolhák elnémulva rebbennek szét.” Az On szívének
bátorsága elfojtja majd a fermhéjázók bátorságát.

Ha egyáltalában van valaki, akinek az az ösztöne, hogy nagyban és
l-:icsinyben egyaránt személytelenné váljon, és ömnagáról örömest megfeled-
kezve oldódjon fel valamely komoly célban, az bizonnyal én vagyok, akinél
ez az crény gyakran már egyenesen bűrmé lesz. A tolakodásig szıvós vagyok
bizoııyos igazságok megválogatásában és kivivásában, amelyeknek küzdel-
memet szenteltem, s ezért ne vegye rossz néven, ha még egyszer visszatérek
azokra a kérdésekre, amelyeket az Ön baráti, férfias levelével elvileg tulajdon-
képpen megtárgyalturık és elismertünk, nekem azonban a teljes igazság a
fontos, s bár a következő megnyilatkozásainıban énemnek médiumából kell
is kiindulnom, mégis bizonyára minden soromból könnyen látja majd, hogy
legtávolabbról sem saját személyemről, hanem teljesen és komolyan pusztán
csak az ügyről van szó.

Nagyszerű Toldijából készült fordításomban valóban van ıııintegy
ötven hely, amely vagy teljesen félreértésen alapul, vagy német formában és
ııyelven téves. Ez, sajnos, így van; de csak ennyi az egész, és ha van valaki,
aki önmagáról szigorúan itél, úgy az én vagyok, aki egyébként mindjárt
ösztönösen megérzeın, vajjon jó vagy rossz-e, amit nyújtok, még ha e felis-
merés ellenére sincs ırıindig erőm és ügyességem a rosszat kijavítani. De mı
ez az ötven hely egy tizenkét énekes költeményben és több mint 4.oo versszak-
ban ! S hozzá még mint első kisérlet I Heckenast, mint mondja nekem, most
újra fordittatja az Ön Toldiját, s nem kételkedem, hogy ez a fordítás száz
százalékkal felülmúlja az enyémet; de annak az embernek már könnyebb la
dolga, mintául ott vagyok neki én a szépségekre, és intő példának a tévede-
sekre és gyarlóságokra nézve, mig nekem e őfutár és példa nélkül közvetlen
a nyersanyagból kellett mintáznom, s minden vonásnál utat törnöm magam-
nak ! S aztán a fődolog, amiről Önök mind nem tudnak. Az Ön viszonyai.
mint hallom, nagyon korlátozottak; mint tanárnak, nyilván sem irıgylesre
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méltó foglalkozása, sem fényes ellátása. De Önnek legalább a helyzete biztos.
Tudja, hogy ha a hónapnak vagy a negyedévnek vége, ennyit meg ennyit
kap, hogy, ha mégoly szerényen is, de mégis megélhessen, menten a legsöté-
tebb gondoktól. Szeretném azonban most lefesteni a magam helyzetét,
kezdve a szerencsétlen negyvennyolcas évektől. Nincs másom, mint amit
tollammal keresek, és ha nagyon szorgalmas vagyok, keresek évente mintegy
3oo_4.oo forintot ! Egyéb szükségleteímet adósságokkal kell fedeznem, vagy
úgy, hogy pénzért olyan dolgokat végzek, amelyek ízlésemmel és vonzal-
maimmal egyaránt ellenkeznek. Emellett éhezem, szomjazom és fázom olykor
hét-, sőt hónap számra, olykor félévig is képtelen vagyok rá, hogy pusztán
három értelmes óra hosszat dolgozzam, egyedül csak azzal foglalkozván,
hogy vala.mely új tervhez új kiadót találják. Ha azután találok ilyet, és cse-
kély előleget kapok, akkor dolgoznom kell látástól vakulásig, s küldeni még
nedvesen a nyomdába, amit írtam, pusztán hogy mielőbb megkapjam a sze-
rény honoráriumot, s amíg az előleg tart, úgy garasoskodjaın az idővel, hogy
valóban végére jussak a megrendelt munkának.* S azután legtöbbször az
egyébként is szerény honorárium felét feláldozoın még a munka és célja
érdekében, így pl. az Albumért 3oo vagy 450 forintot kaptam. '1`öbb mint
egy teljes éven át dolgoztam rajta, és azután még kiadómnál hagytam Ioo
forintot, hogy különösen díszesen nyomják a kiadást, és a kiadás mind a
ıooo példányát pompás kötéssel hozzák ki; később honoráriumomból 75
forintot adtam készpénzben, hogy Julius Hainmer, a jeles versművész, sorról
sorra végigolvassa, s minden esetleges verstani vagy nyelvtani hibáját kiirtsa,
hogy ez alkalommal már valóban méltó módon képviselje a külföld előtt
kedves honfitársaimat; és Végül ugyancsak 75 forintért tiszteletpéldányokat
vásároltam, hogy minél többfelé elküldlıessem és lármát csaphassak a fél
világon kedves honfitársaim érdekében I Es ezután azt vetik szememre,
hogy fejőstehénnek használom a magyar irodalmat, hogy tejével gyarapit-
hassam magam! Ez alkalommal telıát egy évnyi munkámért zoo forintot
kaptam, és ha meggondolja az ember, hogy az 55 élő költőnek írtam több
mint ıoo levelet anélkül, hogy csak egyikük is megküldte volna életrajzát,
vagy más módon állt Vohıa mellém tanáccsal és támogatással; hogy e 16
forintra rugó portón kivül 3 5 kettős korrektúra, mintegy 50 levél a kiadóhoz,
és mintegy 50 forintért ehhez az antológiához szükséges könyveket vettenı,
akkor maradt nekeın tiszta nyereségként jól rnegszáınítva egy évi megélheté-
semre körülbelül zo forint ! _

Adjatok csak egyetlen évre független, gondtalan, ha mégoly szerény
megélhetést, s majd csinálok nektek verseket, olyan tisztákat, mint csak
Platen gróf vagy az öreg Vofă alkotott, s majd fordítok nektek, hogy a néme-
tet nem'tudjátok megkülönböztetni az eredetitől.

Amde ostobaság ! Az emberek bolondnak tartanak, s azt hiszik, bele-
zavarodtam abba a rögeszmébe, hogy verset írjak, s ezért nem fogadok el sem
állást, sem más polgári foglalkozást. Nem sejtik, hogy mindezek a munkála-
tok csupán egy egészen más, felmérhetetlen, nagyszerű ınunkálat diszcipli-
nája, előiskolája akar lenni, s hogy egy békés forradalmat akarok előkészíteni
nektek, magyaroknak, amelyből még a legokosabb fejek sem látnak meg
semmit. Es ez meglesz, hacsak addig éhen nem halok, vagy fáradtságom egy
pillanatának következményeként aımyira kétségbe nem esem, hogy golyót
röpitek fejembe. De még várok, mert még nem tudom elhimıi, hogy egy
egész négymilliónyi nemzetben ne akadna értelmes ember, aki megértene és
segítségül kezet nyújthatna nekem. Reménykedjünk, hiszen csak 3o éves
vagyok, s még csak nyolc éve teszem nevetségessé magam.

* F-'l\ÜQ *Š 54')orditottanı le Io nap alatt az egész Toldit !
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De apropó _ azok a nagyokosok, akik Önt gúnyolták ki az engem
terhelő hibáért. Ismerem ezeket a fickókat, és túl komoly a hangulatom,
semhogy bosszankodnék rajtuk. Fordításaim hűségéről az eredetiekkel
szemben feltételezhetően ítéletet mondhat minden magyar; aki viszont ma-
gyar létére arra formál jogot, hogy németségemről ítéljen, ha hite szerint
mégoly jól tud is németül, az szamár, vagy szemtelen fráter. Nem mintha
a németségem oly hibátlan volna, hanem pusztán mivel nemcsak Magyaror-
szágon, hanem általában egész Ausztriában aligha akad egy valaki is, aki
valóban és hibátlanul úgy tud németül, ahogyan azt az igazi Németországban
minden iskolásfiútól megkövetelik. Ezek az Ausztria germánjai a maguk
,,halt, gar, Fisolen, Ribisel, Kuttelfleck, das Teller, das Monat" stb.-féle
szójárásukkal olyan kérdésben akarnak ítélkezni, amelyben a legjobb
szakemberek, mint Grimm Jakob, Varnhagen, Gervinus stb. elismerően
állapították meg rólam, hogy olyan fokon tudok németül, ahogyan az osztrá-
kok csak ritkán, s a nyelvvel csak ott erőszakoskodom, ahol szántszándékkal
túlzó hűséggel akarom az idegen eredetinek szellemét is visszaadni. Dürings-
feld Ida bárónő nemrég ezt írta nekem: „Német nyelvkezelése csak annyiban
kemény és merev, mivel ön teljesen eredeti, és gondolatainak túlzóan nagy
bősége folytán láthatólag ugyanolyan nehezen gondolkodik, mint mindeııki,
aki nem triviális módon kérődzi vissza, amit már ezerszer megrágott. Habár
oly odaadó szerénységgel oldódik fel az idegen tárgyban, mégis megőrzi
saját karakterét, s ezért Önt tanulmányozni is kell, mígnem megérti az ember ;
viszont ha egyszer megértette, akkor azt bőségesen vissza is fizeti az illető-
nek. Steinacker fordításai hasonlíthatatlanul folyamatosabbak és meloiiku-
sabbak, mint az Önéi, az övéíből azonban soha senki nem fog érdeklődésre
ébredni az eredetinek költője iránt, míg az Önéi az eredetit az érthetőség és
élesség oly fokáig teszik felismerhetővé, mint fordítások csak ızitkán, ha ınég-
oly szőrszálhasogatónak érezzük is őket az első pillanatra." Es Bettina már
évekkel ezelőtt ezt irta nekem: ,,Fordításaid _ kaviár az olvasóközönség
megszokott népének: meg kell fejteni és meg kell érteni őket, a kenıény héj
azonban édesebb magot rejt, mint a mi ún. folyékonyan fordító ekvilibris-
táink pomádé golyócskái.” Nos, sikereın külföldön _ s voltaképpen csakis
ennek van szánva minden ilyen munka, s így egyedül ez illetékes olyan itélet-
re is, amely a szó szerinti hűségnél többet mérlegel _, bizonyos mértékig
kárpótol hazám közönyéért vagy szándékos félreértéséért. Nemo propheta
in patria ! Most már szinte nincs is német, angol vagy francia lexikon vagy
irodalomtörténet stb., amely az Ön és nemes társa, Petőfi nevét tisztelettel
ne enılítené, amely a magyar költészetet ne ugyanolyan figyelemmel isnıer-
tetné, mint eddig ,a szerbet, oroszt, lengyelt, a másodrendű skandináv és
román népeket. Es ez már mégiscsak valami. Egy csepp még nem váj ki
semmilyen követ, de csepp csepp után, s végre mégiscsak meglesz a lyuk!

Es most bocsássa meg nekem ezt a hosszú német fecsegést. De oly jól
esik, oly hosszú hallgatás után egy pillanatig egészen összevissza és szabadon
beszélhetni, és azután éppen ez a hosszú mázolmány a legjobb jele, milyen
bensőséggel és mélyen hullottak szívembe az Ön szíves férfias szavai, hogy
általuk az egyszerre kicsordul! S hozzá még Ön jól is olvas németül, s itt
Pákh Bercin kivül egyetlen lélek sincs, akivel egy okos szót lehetne váltani;
gyakran úgy tűnök fel önmagamnak, a külföld szellemi életéhez képest,
mintha mély kútba estem volna, ahonnan csak fent látok valamelyes világos-
ságot, s a széléről néha lépteket hallok elhangzani anélkül, hogy tudnám,
ott fenn ki ment el. Csengery, Kemény, Török nem felejtik el nekem Eötvöst,
Lisznyai túlságosan higanytermészet, semhogy tőle bármilyen objektív
szellemi részvétet várhatnék, Gyulai egyre csak kering, kering szellemi ter-
hességében, és se nem lát, se nem hall semmit, ami idegen, Jókai bágyadt és
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közönyös, mint valami fürdőszivacs, Dobsa, Bérczi és mások számomra túl
simák és üresek, Berecz, Tóth Kálmán és a többi epigon hiú, mint az utcalá-
nyok _ így ülök magányosan és egyedül budai remeteségemben, s pusztán
csak a külfölddel való levelezésemben találok felényi vigasztalást. Már eddig
is nagyon hizelgő véleményt mondott az Albuınról: Amszterdamban Hemsen,
Münchenben Moritz Qarriëre, az üımepelt esztéta, Haımoverben Kestner,
Bécsben Zedlitz báró és ugyanott Friedrich Halm, Lipcsében Dr. Kind
igazságügyi tanácsos, a görögség híres rajongója; és főként Liszt Weimarban,
aki oly melegen és alaposan nyilatkozott, ahogyan ez tőle alig volt várható.
Gazdagabb és alaposabb is várható még, eddig még a hivatalos kritika is
hallgatott. Szeretném majd annak idején mirıdezen dokumentumokat akár
ócsárlóak, akár dicsérőek, irodalmımk használatára és hasznára összeg`yűjtve
magyarul kiadni. Megengedi, hogy akkor az Ön kedves levelét is kinyomas-
sam?

Általában, nem írna az ügy érdekében valamely magyar lapnak rövid
birálatot a válogatásról, a fordítás hűségéről és általában az egész összeállítás
hasznos vagy haszontalan voltáról, a fordítások német értékének teljes figyel-
men kívül hagyásával P Önnek egy szava itt többet használhatna az ügynek,
mint az egész magyar kritikusi kar legvastagabb dicséret-izzadmánya együtt-
véve! Legyen szigorú, akkor igazságos is lesz, csak tegyen félre minden ál-
szerénységet, s legyen bátorsága mindnyájunknak szent ügye érdekében, ha
szükséges, akár önmagát dicsérni! Tudja, mit mond Goethe a szerénységről,
ha ilyen szent kérdésről van szó.

Es most még valaınit, közvetlenül Önnek. Az ,,Erzählende Dichtun-
gen" második kiadása csak második lenyomat, hogy lehetővé tegyen az év
tavaszára miniatűr formátumban egy harmadik, igazi kiadást, amelyet éppen
most nyonıtatnak, s amelyet kiadóm felszólítására, velem_ egyetértve G.
Stier úr dolgozott át. Ebből az új átdolgozásból mellékelem Önnek a mintát.
Így még csak a maradék mintegy 200 példányt kell eladni (egyetlen 1500
peldányra rúgó kiadásból), nehogy makulatúrát csináljanak belőle. Ez persze
maradjon csak köztünk. _

Heckenast kérdezte véleményemet, lefordíttassa-e újra az ÖnT0ldiját?
'l`ermészetes, hogy a legmelegebben e mellett voltam, mivel éppen az ilyen
kérdésekben nincs kívánatosabb a szabad konkurrenciánál. Ha idegen költő-
ből csak egyetlen fordítás jelenik meg, úgy az csak merő kísérlet volt, véli a
közönség; ha azonban többen is elvégzik ugyanezt a feladatot, akkor már úgy
számítja a publikum, kell, hogy mégiscsak legyen valami egészen különös
abban az emberben, különben nem bajlódnának vele annyian. S akkor ınind-
két kiadást megveszik és összehasonlıtják. S hozzá még az olyan 40 milliós
publikum, mint a néınet, könnyűszerrel elfogyaszthat két kiadást* . Támogassa
hát élénken Ön is ezt az új vállalkozást, magam tele vagyok nagy várakozás-
sal, és őszinte szívből kívánom, hogy ez a második munka jobb legyen, mint
az első, éppen mivel már második. Csak azt felejtettem el megkérdezni, ki
fogja fordítani?

Sok örömet szerzett Byron Parisinája Szász Károlytól. Ezt a fordítást
igazán kitűnőnek tartom, s Byront magyarítani minden tekintetben szeren-
csésebb, mint Thomas Moore-t, aki először is egy idegen nyelvre sem fordít-
ható, minthogy legfőbb bája, éppúgy, mint Lévaynak, Kisfaludy Sándornak,
Emanuel Geibelnek, nem annyira gondolatgazdagságában, mint inkább
eredeti alakjának utánozhatatatlan zománcában, dallamosságában rejlik.
Jó fordításban viszont Byron alkahnas rá, hogy teljes forradalmat keltsen

* Német fordítás van eddig: Byron összes műveiből 6, egyes költemé-
nyeiből 4.9; Béranger-ből 18, Burnsből 21, szerb népdalokból 11 stb.
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á niágyáf ifndáınznbán. És úgy látszik, szászbán ilyen riızızá fákon ván meg a
jó fordító minden előnyös tulajdonsága, aımak ellenére, hogy maga is kiváló
költő. Azt mondom, annak ellenére, minthogy sajátos módon a jó hivatásos
fordítókhoz mérten rosszabb fordítók nincsenek, mint az igazi költők, akjk
másokat újraköltenek. Csak Schilıerre, Goethére, Byronra stb. eınlékeztetek,
összehasonlítva Vollszal, Schlegellel, Griellszel, Streckfufiszal stb, vagy nálunk
Magyarországon Petőfire, Lévayra és más produktív egyéniségekre Szemere
Pállal, Szabó Istvánnal stb. szemben. A költő amıyira meg nem tagadhatja
a maga jelentékeny természetét, hogysem valamely idegen lényegben telje-
sen feloldódnék, pusztán másoknak egyes nagyon szép gondolatait ragadja
meg és dolgozza fel a maga szuverén módján. Azután pedig a jó fordítónak
minden egyéb szellemi képességén kívül a nagy formai gyakorlat, a technikai
iskolázottság a fő tartozéka, amely senkinek, a legnagyobb lángésznek sem
vele született sajátja, és sok, nagyon sok munka árán szerezhető meg. Minél
többet fordít valaki, annál jobban sikerül neki. Ami Magyarországot illeti,
csak csodálkozom, hogy a legjelentősebb személyek is hagyták, hogy a vérük-
ben rejlő ellenszenv annyira elvakítsa őket, hogy szándékosan még azt sem
veszik észre, ami abszolúte szebb, és inkább a gyengébbet részesítik előnyberı.

Így pl. hozzánk sokkal közelebb áll és érthetőbb a német líra Goethe
óta, mint az angol, a francia, de mégis inkább egészen másodrangú költői-:et
fordítanak, mint Moore, ahelyett, hogy Goethe, Uhland, Lenau csodálatos
lírai költeményeinek, egy Freiligrath, Kinkel, A. Grün, Grillparzer, Dingel-
stedt, Sallet, Gottschall, Meillner, Hartman, M. \Valdau,_J Kerner, Droste-
Hülshof stb. verseinek szereznének nálunk polgárjogot. Es Byron halála óta
az angol költészet egyenesen a nulla pont alá süllyedt, s az olyanok, mint
Wordsworth, Southey, Montgomery, Shelley, Hood, Tennyson, Longfellow,
Bryant stb. valóban semmiképpen nem állhatják ki az összehasonlítást
semmilyen szempontból a német lírával, amely csak éppen Goethe halálakor
virágzott ki oly pompásan, vagy a mi dalköltészetünkkel Petőfi fellépése óta.

Hogy Fontane ,,Schöne Rosamunde"-ja annyira tetszett ,Önnek,
annak nagyon örülök (éppen most jelent meg a harmadik kiadás)! Elénken
érdekel ez a költő, aki neki ajánlott fordításom által az Ön egyik legnagyobb
tisztelője.

Ez alkalommal ismét küldök Önnek mutatóba valamit a német költé-
szetből, honfitársunknak, Karl Becknek a maga idején (1840) oly hires verses
regényét. A könyv először 184.0-ben jelent meg, és báró Eötvösnek volt
ajánlva. De szerencsétlenségére kiadója mindjárt a könyv megjelenése után
megbukott, a hitelezők lefoglalták, és csak közvetlen rendelésre árusitották,
és így csak most, a per befejezése után jelenhetett meg egy második kiadás.
Ez az oka, miért nem jutott el ez a költemény a nagyközönséghez, holott a
specifikusan irodalmi körök, főként Bécsben és Berlinben, mestennűnek
minősítették.

Kíváncsi vagyok, hogy tetszik majd Önnek ez a „Jankó” Beck költe-
ménye túlnyomórészt retorikus és szólamokkal diszes, és magyar képei
Lenaunak nyilvánvaló, bár szabad utánzatai, vagy legalábbis az ő erőteljes
hatása alatt jöttek létre, amelynek öntudatlanul valószínűleg Petőfi is bızo-
nyos mértékig hatása alatt volt, minthogy Lenau volt az első, aki a magyar
természetet és a magyar jellemet költőileg reflektálva és festői eredetiséggel
felfogta, még mielőtt bármelyik valódi magyar költőnek szemébe öt ott
volna valamely hasonló vonás, és pl. A csárda romjait akár Lenau is írhatta
volna, amint Petőfi, Lenau ,,Drei Zigeuner"-át. Annak idején elég sokat vitat-
koztam ezekről a kérdésekről Pulszkyval, aki a Jankót nyomorúságos tákol-
mánynak nevezte, és csak az igaz magyar népdal érvényesülését akarta.
llyen elvekkel persze minden múköltészetet agyon kellett volna vernı, mert
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neırızetiszeınpontból Shakespeare Julius Caesara bizonyára nem állja ki az
összehasorılítást ama latin népdalokkal, amelyek csak néhány sornyi
Sovány töredékekben maradtak ránk, s költeményben a helyi színezet hűsége
éppoly kevéssé az eg_yed_ülı feltetel, mint a képen sem a szín az egyedüli,
amely azt képpé teszi, hiszen Kaulbach ,,Himnenschlacht" című képe szür-
kére szürkén festve éppoly nagyhatású, mintha színekben alkották volııa,
minthogy éppen a költői eszine, a kompozíció, a gondolatok fontossága és a
formák szépsége is hozzájárul a maga módján az egésznek szépségéhez.
Olvassa hát el Jankót, amelyet, kérem, fogadjon ajándékként, s közölje
velem alkalmilag, hogv ítél róla. A Magazin für Literatur des Auslandes lap-
jai hasonlóképpen az Önéı lehetnek, minthogy a számból 20 példányt hozat-
tam, és ezeket itt széltében elosztogattaın.

Most még külön egy szót,az Ön négy, Albumomban megjelent költe-
ıiıényéről. Milyen kár, hogy az Agnes asszony c. csodálatos balladát nem' is-
mertem hamarabb, s ezért nem vehettem fel közéjük ! A 390. lapon az ,,Osz-
szél” azt hiszem, hibátlan, és valóban meglepően van fordítva; a 41 1. lapon
a „Családi kör” nem kevésbé, s hozzá még itt az eredetinek a németben telje-
sen ismeretlen _ u _ u _ u | _ u _ u metrumát utánoztam szeren-
cs=-_'~i`~`-en. A 432. lapon „Dante” sajnos, lényegében nem sikerült olyan jól,
mint eredetileg éreztem, s azután ezt a költeményt néhány nagyon gonosz
sajtóliiba az értelmetlenségig csonkította. A negyedik sor így szólna. ,,Ha-
sonló volt a földhöz a görcs bágyadtsága után" és a 434. lapon az 1 és 2. sor
1.L.?ˇ'

' „Századok mennek és jönnek _ míg egy földi
álom abba a világba téved _ üdvére" stb.

Vagy itt talán rosszul értettem Önt? Bárcsak elmondhatnám Önnek Danté-
Viilí

. Habár arcodon volna lárva
százával: mégsem lenne legcsekélyebb
gondolatod tőlem titokba zárva.

[Purgatorio XV ének, 127_129. sor.
Babits Mihály ford.ítása.]

Végül a 480. lapon a „Magyar Miska" címűt, azt hiszem, hasonlóképpen na-
gyon jól adtam vissza. Közölje velem véleményét! Kár, hogy egyebet nem
ismertem Öntől, hogy felvehettem volna.

Különben az Ön „Családi kör"-e Bums „the Cotter's Saturday-night' '-
jének szerencsés utánzata, sőt egy helyen egyaránt előfordul Önnél és Burns-
ııél ugyanazon kép; Önnél a 4.12. lapon a 17. és 18. sor, ahol a leány a vasat
tüzesíti,_ hogy rııháját vasárnapra kivasalja.

Es most, „áldjon meg az Isten mind a két kezével". ahogyan Petőfi
mondja, és bocsássa meg ezt a hosszú irkafirkát, amely mégis csak tanúsít-
hatja, mennyire hatott rám az Ön levele. Még egyszer _ köszönet, ezer kö-
szönet !

Az Ön Kertbenyje.

4 der tief erfreulichste, _ Arany 1852-ben aug. 1-én írt utoljára
Kertbenynek, ám e levelében is azt tudatta, hogy nem gondol a
levelezés folytatására. Kertbeny további, bocsánatkérő levelét
is válasz nélkül hagyta, sőt az Album hundert ungrischer Dichter c.
kötet megküldéséért is csak három hónapi késéssel mond köszöne-
tet (ld. Kertbeny 1852. aug. 3-án, valamint 1853. szept. 30-án í.rt
leveleit).

48 etwa fünfzig Stellen, _Arany János 1851. jan. 26-án kelt levelé-
ben a Toldi Kertbeny-féle fordításának első három korrektúra-
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ive alapján csak a mű előhangjának és első négy énekének hibáit
szúrta tollhegyre, kivéve a negyedik ének utolsó Öt versszakát,
amely már a következő ívre került. (Ld. AJ. kk. XV. k. 7or., 705-_
707. és 715. 1.) Kertbeny a kifogásolt helyeket sem mind fogadta
el hibásnak, a további énekek pontosságára nézve pedig elägazítása
nem volt. Még kevésbé lehetett érzéke ahhoz, hogy for tását a_
költőiség árnyalatai szempontjából mérlegelje.

Heckenast Zä/3t, _ . Ihren Toldi neuerdings übersetzen a Toldi
új német fordításának elkészítésére Kolbenheyer Móric 18.5 3
őszén kapott Heckenasttól felszólítást (ld. Kolbenheyer Aranynak
1854. márc. 30-án irt levelét).

Ich habe nichts, als was 'ich már durch meine Feder verdiene, --
Londonban a szabadságharc előtt John Bowring, a Poetry of the
Magyaıfs c. népdalgyűjtemény szerzője a British Museumban
szerzett Kertbenynek állást; bécsi internált állapotában egy Kaítzl
nevű ügyvéd foglalkoztatta; Pestre való visszatérése után is kap-
hatott volna állást, de mint életrajzírója mondja, „érezte előtanul-
mányainak a hiányát és nem merte elvállalni" (Ld. Detrich
Márta: Kertbeny Károly élete és műfordttói munkássága. Szeged
1936. 16.,z2.és 23.1.) _ _ _ _

der beıfíihmte Vers/ez'i1fzstle1×, jutms Hammet/, _ bıblıográfiákban,
lexikonokban, irodalomtörténetekben számon nem tartott sze-
mély, feltehetőleg az Album kiadójának alkalmazottja.

Graf Platen _ August von Platen-Hallermund, lírai költő és
drámairó, a 18. század végi német klasszicizmus, elsősorban Goethe
írói törekvéseinek híve és követője Kertbeny korában.

der alte V0/Í _ Johann Heinrich VOI3 (I75I_1826) lıeidelbergi
egyetemi tanár, korábban a német lírikusok ,,Göttinger Hain“
néven emlegetett csoportjának tagja; mint műfordító a görög és
római klasszikusok és Shakespeare tolmácsa.

eme fefíedliche Revolution _ Kertbenynek az az ábrándja, hogy a
magyarság művelődési eredményeit feltárja Európa előtt, s ezzel
talaját veszti az önkényuralom beolvasztásunkra törő erőlködése.

Diese Austxffagermanen _ a felsorolt szavak, nyelvi, nyelvtani
jelenségek nem annyira valaınely nyelvjárás sajátosságai, mint
inkább a hazai városi konyhanémetség jellegzetességei.

jakob Grimm a német és általában a modern filológia meg-
alapítója, nyelvész, irodalomtörténész és etnográfus; Kertbeny
Varnhagennél, Berlinben isınerkedett meg a Grimm-testvérpárral
még a márciusi napok előtt, utóbb a szabadságharc kitörése után
Frankfurtban is sűrűn találkoztak. (Vö. Detrich id. mű 17_18 l.)

Vamhagen _ Karl August Varnhagen von Ense porosz állami
hivatalnok, a néınet romantikusok berlini csoportjának jelentős
személyisége. Kertbeny Angliából Berlinbe érkezve Carlyle ajánló-
levele alapjáıı kerül Varnhagen társaságába, aki pártfogásába ve-
szi. Nemcsak írói munkásságára vonatkozó tanácsokkal látja el,
főként műveltségének szélesbítésére, írásmodora megfegyelmezé-
sére intve őt, hanem anyagilag is támogatja. (Ld. Detrichid. mű
17., 21., 43. és 46.1.)

Gervinus _ Georg Gottfried Gervinus göttingeni, majd heidel-
bergi egyetemi tanár, nemzeti-politikai alapszemléletű irodalom-
történetével iskolát teremtett, hatása hazánkban is érvényesült.
Kertbeny 184.8-ban Homburg von der Höhe községben ismerkedett
meg közelebbről Gervinusszal, s 1851. őszén Lipcsében töltött



151

165

175

198

208

208

zog

zog-210

210

210-211

2I2

nehéz hónapjaiban Liszt és Gervinus anyagi segítsége „mentette
meg", mint életrajzírója mondja. (Ld. Detrich id. mü 18. és 22. l.)

Ida von Düringsfeld _ Reinsberg-Düringsfeld bárónő, költő,
regényiró és néprajzkutató. Kertbeny Lipcséből hazatérve bécsi
tartózkodás alatt ismerkedik meg az írónővel, az ő révén kerül
kapcsolatba Thackeray-vel is. (Ld. Detrich id. mű 22. 1.)

Bettina -- Bettina Brentano, Clemens Brentano testvére,
Achim von Arnim felesége, írónő, az ifjabb német romantikusok
csoportjának kiemelkedő egyénisége. Kertbeny Varnhagennél,
Berlinben még a szabadságharc előtt ismerkedett meg vele. Az idős
Bettina a jános vitéz német fordításának ismeretében testvéri
rajongásával tüntette ki Kertbenyt, mintegy rá vetítve át a költõ
Petőfi iránt érzett tiszteletét. Kertbeny neki ajánlotta Ungarische
Volkslieder (Darmstadt 1851) c. fordításgyűjteményét. Levelezé-
sükből csak töredékek maradtak fenn. (Ld. Kertbeny K.: Silhou-
etten und Reliquien. Wien_Prag 1861. 106. 1. és Detrich id. mű
17.L)

Nemo propheta in patria! bibliai idézet (Lukács 4.,24.);
Krisztus szavai a názáreti zsinagógában.

können rnir Eötvös nicht vergessen, _ Kertbeny az Album
hundert ungrischer Dichter lapjain így jellemezte Eötvöst: „Als
Lyriker deutsch gemütstief; als Romanzier am schwächsten, trotz
unbedingter Anerkennung durch die Presse ., als Staatsmann
Hamlet, als Mensch hochachtungswert" azazz, mint ,,lírikus német
módra mély kedélyű, mint regényíró, a sajtó feltétel nélküli
elismerése ellenére, a leggyengébb ., mint államférfi Hamlet,
mint ember a legnagyobb tiszteletre méltó.” (69. 1.)

Hemsen in /lrnsterdarri; _Wilhelm Hemsen göttingeni kritikus,
utóbb a wüttembergi kir. könyvtár igazgatója. Kertbenyt 184.8.
évi első weiınari találkozásuk óta pártfogolta, hosszú időn át válta-
nak leveleket. (Ld. J. Fekete: Datenblätter zu K. M. Kertbeny's
Memoiren. Berlin 1875. 2 3, 27. és 35. 1.) Kertbeny Aranyhoz irt
leveleiben is többször említi Hemsent. (Ld. AJ. kk. 15. k. 34.5, 347,
383. 1. ; nevének említése nélkül céloz rá 18 52. júl. 1. kelt levelében
is,1EŠ.melyben Hemsennek a Toldit méltató sorait kéri vissza Arany-
tó.

Jláíoritz Carriere, _ filozófiai-esztétikai író, utóbb Gielienben
egyetemi tanár, vele való kapcsolatát Kertbeny Bettinának kö-
szönhette. (Ld. J. Fekete id. művét 27. l.) A Deutsches Museum
lapjain ismertetést közöl Kertbeny Arany-fordításairól. (Ld. AJ.
kk.15.k.383.l)

Kestner in HamOrer,`- Georg August Kestner Goethével szem-
ben az újabb német művészi törekvések pártolója

Baron Zedlitz in Wien _ Josef Chistian Zedlitz osztrák költő,
drámairó és szerkesztő, Metternich híve.

Friedrich Halm in Wien; _ írói álnév; valódi nevén Münch-
Bellinhausen báró osztrák drámairó.

der beriihrnte Gräcornane jnstitzrath Dr. Kind in Leipzig; _ az
újgörög népköltészet német tolnıácsolója. Emliti Kertbeny egyik
korábbi levelében is. (Ld. AJ. kk. 15. k. 318. és 84.8. 1.)

Li,6t in Weimar, _ a nagy zeneköltő lelkesedéssel pártfogolta
Kertbenyt, akit még Pestről ismert, lipcsei nyomorgása alatt
anyagilag is támogatta. (Kapcsolatukról ld. Detrich id. mü 12, 17,
22_24.. 1.)
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Göthe von Bescheidenheit _ Gesellige Lieder (társasdalok) c.
ciklusának Rechenschaft (Számadás) c. versében olvassuk:

Nur die Lıunpe sind bescheíden,
Brave freuen sich der Tat _

azaz: ,Csak a hitványak szerények, Bátrak örülnek a tettnek.'
Herr G. Stier _ Georg Stier főként Erdélyi János népköltési

gyűjteményéből s más forrásokból gazdag anyagot tolmácsolt né-
met nyelven, népköltészetünk nyugati megismertetésében kiemel-
kedő érdemeket szerzett.

Eine Probe dieser neuen Bearbeititng _ a Kertbeny-levelek
mellékletei közt nem található.

Byron's Parisina ismeretes, hogy Szilágyi István közvetítésé-
vel e művel Arany is foglalkozott, Szilágyi költőnket a mű fordí-
tására ösztönözte, s AJ. nem is zárkózott el e feladat elől. ,,Parisi-
nát mikép fordítsam“ _ kérdezi 184.6. febr. 22-én Szilágyilıoz
intézett levelében. (Ld. AJ. kk. 15. k. 28. 1. 4.2 sor. _ Aranyra tett
hatásáról uo. 8o9_8ıo. l.)

gliicklicher als den Thomas Moore einzubiirgern., _ Thomas
Moore (1779--1852) ír költő, hazája tájaiért való rajongása, nem-
zeti öntudata, szabadságvágya Kertbeny véleményével szemben
mély együttétzésre talált Vörösmartynál, Petőfinél, Aranynál
egyaránt, akik több versét is leforditották. (Ld. AJ. kk. 1 k.
153--154.. és 4.54. l. és PetőfiLev 524.. és 585.1.) _ _

Emanuel Geibel, _ költő, műfordító, müncheni egyetemi tanár,
az ókor klasszikus költészeti törekvéseinek híve és követője.
A görög-római költőkön kivül ınint a francia, spanyol, portugál
líra egykorú jeles képviselőinek tolnıácsolója is jelentõs.

Schlegel _ August Wilhelm Schlegel kritikus, irodalomtörténet-
író és műfordító; a szanszkrit és középkori német költészet alkotá-
sain kívül Calderón és Shakespeare műveit tolmácsolta németül,
Shakespeare-fordításáról Petőfi is megemlékezik költőnkhöz
1848. febr. 1o-én írt levelében. (Ld. AJ kk. 15. k. 182. l. 44. sor.)

Gries _ Johann Diederich Gries német műfordító, Tasso, Ariosto,
Calderón műveinek fordítója.

Streckfnfi _ Karl Streckfuli német költő és nıűfordító, németre
fordította Dante, Ariosto, Tasso eposzait.

die deutsche Lyrik seit Goethe, _ szembetűnő a Kertbenynél
alább említett német költők, írók névsorának esetlegessége. Sem
művészi törekvéseik iránya, sem nemzedékí hovatartozásuk alap-
ján nem sorolhatók egyazon csoportba, sőt írói nevüket sem éppen
lírájukkal szerezték mindaımyian. Leginkább talán szabadelvıı
demokratikus elveík, a reakcióval való szembenállásuk vagy éppen
Európa különböző szabadságmozgalmaiban való részvételük alap-
ján említhetõk egymás mellett, bár politikai szempontból így ıs
eltérő árnyalású nézeteket képviselnek.

Freiligrath _ Ferdinand Freiligrath német lírikus és ballada-
költő; szabadelvű politikai elveiért hazájából száműzve közel ket
évtizedig mint könyvelő élt Londonban. Líráját hol a népkölteszet
egyszerü, tiszta érzései, hol a Keletért való romantikus rajongás.
hol a kor közvetlen adott politikai kérdései ihlették. A modern an-
gol és francia lira egyik jeles német tolmácsa a maga korában. I

Kinkel _ Gottfried Kinkel német műtörténész és költő. Reszt
vett az 1849. évi badeni felkelésben, börtönéből azonban meg-
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szökött. Mint tanár élt Svájcban. Líráját bensőséges családi érzé-
sek, természetrajongás, demokratikus politikai indulat jellemzi.

A. Griin, _ Anastasius Grün írói álnév, valódi nevén Anton
Alexander Auersperg báró; költő, szánnazása ellenére a szabad-
elvű eszmék mellett szívósan kitartó egyéniség, a német politikai
költészet egyik úttörője.

Grillparzer, _Franz Grillparzer bécsi levéltári igazgató, az oszt-
rák irodalom klasszikusa, a német romantika bécsi csoportjának
nagynevű képviselője. Nem annyira egyszerű, férfias érzéseket
tolmácsoló lirájával, mint inkább a modern lélektan felé tartó
drámái által szerzett európai nevet.

Dingelstedt, _ Franz Dingelstedt színigazgató; ifjúkori radikális
eszméivel szakítva bécsi udvari szolgálatban keresett érvényesü-
lést, Heine szellemes szatirikus modorában, de aulikus szemlélettel
irta verseit.

Sallet, _ Friedrich Sallet szabadgondolkodó porosz katonatiszt
és költő.

Gottschall, _ Rudolf von Gottschall költő, szerkesztő, irodalom-
történész; fiatalon az Ifjú Németország néven ismert írócsoport-
nak, utóbb a Goethe és Schiller hagyonıáııyait követők klasszikus
törekvéseinek híve.

Meifiner, _ Alfred Meifiner _ cseh-német költõ és regényiró,
a cselı nemzeti és szabadságtörekvések szószólója.

Hartman, _ Moritz Hartmann osztrák hírlapíró, éles hangú
politikai költő, a magyar szabadságharc lelkes hıve, Petőfi rajon-
goja.

M. Waldau, _ Max Waldau írói álnév, valódi nevén Richard
Georg Spiller von Hausenschild sziléziai osztrák regényíró.

j. Kerner, -Andreas Justinus Kerner író, orvos, ,,Die Seherin
von Prevost” (1829) c. parapszichológiai regénye tette világhiressé.

Droste-Hülsshof _ Anette Droste-Hülshoff a német irodalom
legjelesebb költőnője, érzékenységével, hangulatgazdagságával,
nyelvének árnyaló finomságaival az impresszionista líra előfutára.

Seit Byron Tod sank die englische Poesie _ a Kertbeny felsorolta
angol költők csoportja művészi, politikai, generációs szempontból a
németekénél is ellenmondásosabb, még kevésbé egységes.

Wordsworth _ William Wordswortlı érzelemdús, patetikus ver-
seivel az angol romantika első nagy lirikusa.

Southey _ Robert Southey angol költő és történetíró, előbb a
francia forradalomért lelkesedik, majd kiábrándultan az angol
királyság nemzeti hagyományainak ünneplője.

Montgornrnery _JamesMontgomery angol költő, versei himnikus
szárnyalásával, tennészetrajongásával az angol romantika késői
nemzedékének képviselője.

Shelley _ Percy Bysshe Shelley angol költő, Byronnal rokon
egyéniség, a hagyományos életformákkal szemben szertelen ro-
mantikus lázadó.

Hood _ Thomas Hood angol folyóiratszerkesztő, költő; verseit
a humorhoz való eredendő vonzalom és az emberi nyomorúság
iránti mély részvét jellemzi.

Tennyson _ Alfred Tennyson, Viktória királynő korának ünne-
pelt költője, az önmagáért való ,,tiszta“ költészet elvének megvaló-
sitója gazdag, pompázó lírájával.
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Longfellow _ Henry Vvadsworth Longfellow amerikai költő,
egyetemi tanár; elsősorban epikus és drámairó.

Bryant _ Wifliam Cullen Bryant amerikai ügyvéd, szerkesztő,
költő; politikai szatírái, halálköltészete, természetrajongása bizto-
sították nevét az angol irodalom történetében.

Roman in Versen von unserem Landsmann Karl Beck _ bajai
születésű német költő, (1817-1879) szóban forgó műve : jankó, der
ungarische Roflhirt. Jankó, a csikós a történet szerint kiınenti a
rablók kezéből a német földről hozzánk települt alföldi csárdást és
leányát, Máriát, s jóllehet érzései inkább Juliskához, a magyar
parasztlányhoz vonzanák, a csárdás erőltetésére Máriát veszi fele-
ségül. A csikós gazdája, a gróf azonban szemet vet Máriára, s mia-
latt Jankó betöri a kezére bízott féktelen csikót, a gróf az asszonyt
elcsábítja. Jankó bosszúból ura fejére gyújtja a házat, megöli a
grófot, végül rablóvá züllik és akasztófán végzi. A puszta, a csárda,
a csikósok, huszárok, betyárok, általában a realisztikus ábrázolás,
az előadás gyors ritmusa, az epikus, lírai, sőt drámai forma válta-
kozó alkalmazása a művet a maga idején kelendővé tette, s három
kiadást is megért. Méltatója szerint ,,a magyar nép legszenvedélye-
sebb szeretettel irt költői rajza, melyet Németország s a külföld
rólunk kapott” (Ld. Gragger Róbert: Beck Károly és a német
politikai költészet. Bp. 1909. 45. l.)

Kanlbach's Hnnnenschlacht, _ \Vilhelm von Kaulbach, I. Lajos
bajor király udvari festőjének műve, barokk mozgahnasságával és
akadémikus realizmusával jellegzetes, napjainkig sokat emlegetett
alkotás.

ilber Ihre 4 Gedichte _ Kertbeny feladatának körülményességét
jellemezheti, hogy akkor még az Albumba felvett versek közül
ınagának Aranynak négy költeıııénye is csupán négy különböző
kiadvány lapjain volt hozzáférhető: az Ősszel a Pesti Röpívek
1850. nov. 24. számában, a Családi kör a Vahot szerkesztette L0-
sonczi Phönix II. kötetében (1851. 221_222. 1.), a Dante a Buda-
pesti Viszhang 1852. jún. 4. füzetében, a Magyar Misi pedig
Vahot Imre Magyar Thália játékszini ahnanach 18 5 3. c. kiadványá-
ban (213_214. l.) jelent ıneg. (Ld. AJ. kk. 1. k. 443., 448., 456. és
462. 1.)

589. Tisza Domokos Aranynak Geszt, 1854. jan. 10.
K: MTAK. Kézirattára K. 513/802. sz. ; csontszinű ciıneres 1. papír,

2o,6× 13 cm, 2 fol., 1-3. l.: levélszöveg, 3. l.: vers. 4. 1.: üres. _ Círnzés
nincs. _ Arany irásával: ,,Válasz jan. 21." _ Arany László hagyatékából.
(ld. AkErt. 1899. 613.1. 802. sz. a.).

3_4
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M: Kiadatlan.
i-ijéoi kivánatok idejét elmúlasztodn, _ Tisza D. ezt megelőzően

dec. 27-én írt AJ.-nak.
miólta Lajostól nehány ilyen cifra levélpapirt g'schafteltem,

szörnyen fejembe ment az étiquette. _ Mióta testvérbátyjától,
Tisza Lajostól családi címerükkel ékesített levélpapirt „üzletelt”
azaz kapott; azóta fejébe szálltak a társasági élet szabályai. _

a Divatcsarnok nyakunkra küldött, mntatvdnypélddnydban kitű-
zött paílyadij A folyóirat l. jan. 5-i számában (24. 1.) balla-
dára hirdetett pályázatot. A pályadíj 10 cs. kir. arany. _ Bírálók:
Csengery Antal, Eötvös József, Kemény Zsigmond.

Tisza Domokosnak e leveléhez mellékelt verse: Egy bajnokra c.



Szövegét ld. e kötet 376-377. 1.; AJ. 1854. jan. 21-i levelében birál-
ta meg; ld. e kötet 386. 1.

590. Gyulai Pál _ Aranynak Pest, 1854. jan. 16.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/122. sz.; csontszinű l. papír 20,7 ×

16,8 cm, 2 fol., 1-2. 1.: l. szöveg, 3. 1.; címzés, 4. l.: üres. _ Postai pecsé-
tek: bélyegen Pestlı 17/ 1 [= jan. 17.] _ (egy bélyeg kivágva) _ Nagykőrös
18/1 [= jan. 18.]. _Arany László hagyatékából (ld. AkErt. 1899. 595.1. 122.
sz. a.).

M: AJLevJB. II. k. 37-38. l. Teljes szöveg. _ Gyu.laiLev. 136. sz.
179-180.

2

4-5

Ő-9

10-1 1

12

22-24

26-27

35`-36

39

41-42

1.
nem kaptad-e levelemet .P _ Gyulai 18 53. nov. 15-i leveléről kér-

dezősködik.
sziveskedjél nálad és Mentoviehnál maradt könyveimet beküldeni.

_ AJ. jan. 21-i válasza szerint nála Hormayr valamelyik kötete
lehetett (ld. a nov. 15-í levél j.-t.)

Szilágyinak . . hogy az Apor kéziratát . kiildje Tudom
ugyan, hogy a Íláfuzeum számára . czikket akar belöle _ Szi-
lágyi Sándornak az Uj Magyar Múzeum 1854. évfolyamában nem
jelent meg cikke. _ A GyulaiLev. e levélhez fűzött jegyzete szerint
Gyulai Pál jó éjszakát! c. novellájához Apor Péter: Metamorphosis
Trajisilvaniae c. munkáját használta forrásul.

En most két rövid beszélykén dolgozom _ Gyulai jó éjszakát! c.
novellája a Budapesti Viszhangban jelent meg 1854. szept. 10-től
folytatásokban, ıníg Varjú István c. elbeszélése a Csengery Antal
és Kemény Zsigmond szerkesztette A Magyar Nép könyve c.
kiadványban látott napvilágot ugyancsak 1854-ben. (Ld. Gyulai-
Lev. 603. 1.)

elég ha a censura megbuktatta regényemet. _ Gyulai 18 5 3 nyarán
8-10 íves regényt kezdett irni Egy történet napjain/:ból címen (ld.
levelét Szilágyi Sándornak 1853. jan. 13-30. között. GyulaiLev.
161. l.) _ A Bp. Hirlapban kellett volna megjelennie. _ Utóbb
egy részlete: A fösvény halála c. jelent meg a Délibábban. (1853.
okt. 2-án.)

Az én kedves juliskáınnak azt izenem, . Lehetlen volt _ meg-
néznein azt a hires miikedvelői előadást. AJ. 18 5 3. dec. 4-én írta
Toınpának, hogy Juliska és barátnői készülnek eljátszani Jókai-
nak Az örmény és családja c. novelláját, Ld. Arany Juliskánál,
ADATTAR.

a farsangra hozzák fel vagy egy bálra. _ Juliska pesti útjára ez év
húsvétján került sor. Ld. AJ. sógorának jún. 21 .-én.

Eötvös köszönt s minthogy hallá, hogy te hun eposzon dolgozol _
AJ. ekkor írta a Csaba királyfi ,,Első dolgozat”-át.

azon hindu eposzt, _ AJ. jan. 21-i válasza szerint ez a Damajanti
volt, a Mahábhárata egyik önálló egységet képező része. Tárgya:
Nala király és Damajanti királylány szerelmi története, (Mahábhá-
rata. III. 52-59., Holtzmann, Indische Sageıı. Stuttgart, 1854.)

Kemény csatázik Toldi Miklós és Toldy Ferenczczel. Ke-
mény Zsigmond: Toldi Miklósról és Arany Toldija c. tanulmánya a
Divatcsarnok 1854. jan. 15-i, 2o-i és 25-i számaiban. Ld. ADATTAR,
DIVATCSARNOK _ Amikor AJ. 1854. jan. 21-én válaszolt
Gyulainak, még csak Kemény írásának első részét olvasta.
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591. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1854. jan. 19.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A.3o1/I.
M

4_'5

12

16-17

Kiadatlan.
Ercsey jan. 6-án írt utoljára. _ Jelenlegi levele és AJ. 21-én írt

sorai keresztezték egymást. _
Az új lakó Csernyi pénztárnok, _ Ercsey 1 853. okt. 28-i levelében

közölte, hogy AJ.-ék házát a „nőtlen pénztárn0knak" adta ki évi
80 pengő forintért. Az előbbi bérlő Wölfel János volt s azt
nıegelőzően Sántha Gyula lakott benne.

emeritus-gyógjı'szerész Forneth Károly _ a kiérdemesült gyógy-
szerésznél 100 ft. volt AJ.-tól kölcsönbe.

Bondár István _ AJ. nem igen bízott benne, hogy másik adósa,
Bondár egyhamar visszafizeti 100 ft.-os tartozását (ld. 185 3. nov.
21-i és 1854. 21-i leveleit).

Kenyeres beteg. _- Kenyeres János.

592. Arany Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1854. jan. 21.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

fihntára A.299/I.
M: Ercsey, 86-88. l. kihagyásokkal.
\-ˇálasz Ercsev jan. 6-i levelére.

9--13

15-24

25-26

32.

38-40

4.0

41-42

-+4~43

958

Hogy ti jános-napoztok, és korhelkedtek stb. _ Ercsey jall- Õ-Í
levelében számolt be a karácsonyi, valamint a dec. 27-i János-napi
és újesztendei szalontai összejövetelekről.

a tanári ö.s.szejˇöz`etelek szoktak vigabbak lenni, nehéz megállni,
hogy ne e.rce(!'áljon az ember. _ Hogy ne rúgjon ki a hámból. _ A
kőrösi tanárok hetenként összejöttek. „Arany is rendesen részt
vett ezeken, . névnapi mulatságokon is, így például 1853. febr.
22.-én Fodor Gerzsonén, ahol egy kedélyes rögtönzéssel lepte meg
a társaságot.” (Benkó, 54. 1.) Ld. AJ.: Névnapra c. rögtönzését, AJ.
kk. ˇ\ˇI. k. 23 24., jz.. 220. I.) Az 1853-54. tanév őszén a ginmá-
zium igazgatója, Warga János szüretjén vettek részt a tanárok;
oly jó kedvük volt, hogy Mentovich Ferenc és Losonczy László még
birkóztak is egymással. (Ld. Benkó, 67. l.)

Szél István urammal semmi kedvem nem volt alkuba ereszkedni,
. Ő alter _ Tolna .l/Iihály és Ferencz Ercsey jan. 6-i levelében
jelezte, hogy Szélnek volna eladó szántóföldje és kaszálója.

nem is volt reményem, hogy Bondártól . a tartozást. _ Megkap-
hassák; azért nem küldte eddig el sógorának Bondár kötelezvényét
a kölcsönbe vett 100 Ft-ról.

Mi ottan az élet ára P _ a búza, ált. a kenyérgabona ára.
Ti pedig nyeritek a pénzt a lottérián remélem Bandi lesz a lottós.

- Ercsey jan. 6-i levelében irt a Szalontán is meghonosodott
,,lotteriá“-ról és az első nyertesekről. AJ. arra gondolt, kereskedő
barátja, Rozvány András lesz a szalontai ,,lottós"

Hát Gyuri megházasodott-e már P _ Rozvány György, AIICÍIÉLS
occse.

mit irjak ez incognita regioböl P _ Mit írjon erről az Ercsey szá-
mára ismeretlen tájról P _

a nemzeti szinház van bukófélben _' Egresit, Lendvainét, Rétit
elcsapták . . hogy az opera élhessens Lesniewszka ezereket söpörhessen
el, aranyban. _ A színháznál aBach-korszakban újból bevezették
az 1848-ban törvényesen eltörölt előzetes cenzúrát. ,,A titkos jelszó
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56
79

az volt, hogy a Nemzeti Színházat magyar jellegétől ıninél jobban
meg kell f0sztani.“ _ A Nemzeti Színházat eredeti céljaitól eltérí-
teni, ,,ott volt . . az opera, mely a maga nemzetközi nyelvén szin-
tén alkalmas volt arra . .dédelgetett gyerek lett, de a hazafias
drámát kitiltották a saját házából." (Ld. Magy.Színművészeti
Lex. 3. k. 34.6. l.) _ Neves külföldi művészeket szerződtettek,
mint pl. az olasz Ristori, Adelaidot s az AJ. említettç lengyel
Lesniewszka Lujzát. Az említett szinészekről ld. ADATTAR.

Szilágyi Istvántól közelebb kaptam levelet! _ ld. Szilágyi 1853.
dec. 31-i levelét.

a veres olly kövér, _ Arany Juliska.
eriliunz _ számkivetés.

593. Arany _ Gyulai Pálnak Nagykőrös, 1854. jan. 21.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/163. sz.; világoskék l. papír, 22,2 ><

14,2 cm, 2 fol., 1-4. l.: 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László hagyaté-
kából (ld. AkÉrt. 1899. 596. 1. 163. sz. a.).

M: AJLevJB. II. k. 39-4.1. l. kevés kihagyással. _ AJ. VM. l\` k.
428--430. 1. _ GyulaiLev. 137. sz. 180

Válasz Gyulai 1853, nov. 15-i és 1854. jan. 16-i leveleire.
~lF“5

IO---I I

Il

13-14

14-15

19-21

25--28

182.1.

összeszedni, . három könyvet 'Arany .Mentovich _ és Szilágyi
Sándor/ól.` - A Gyulai előbbi két levelében sürgetett könyvek:
I-Iormayrtól valószínűleg a Taschenbuch fítr vaterländische Ge-
schichte valamelyik kötete, amely AJ.-t érdekelte. Mentovichnál
Heinének talán Romanzeröja lehetett, amely 1851-ben jeleııt
meg, s az ausztriai birodaloınbaıı betiltották, ıníg Szilágyi Sán-
dornál Apor Péternek egy,,kézirata" volt kölcsön, Gyulai nov
15-i levele szerint.

.Mentowszky Pestre készül, hogy a „Száraz lombokat" kihajtassa:
_ Mentovich Ferenc versei ezen a cíınen jelentek meg 1854-ben.

, ,exequálni" _ végrehajtani.
Hogy a te. regényed buxit, azaz megbukott, stb. _- A bukik

ige tréfás latínos múlt ideje. _ Gyulai: Egy történet napjainkból c.
regénye a cenzúra miatt nem jelenhetett meg. Arany szerint, ha
távoli helyen, mint pl. a perzsa Sirászban játszódik, s régi nagysá-
gokat szerepeltetett volna benne, mint pl. Decebalust, a dákok
utolsó királyát s régi népek, mint pl. _ az Al Duna vidékére vándo-
rolt germán nép _ a herulok közt játszatta volna történetét, a
cenzúra nem kötött volna belé. (A GyulaiLev 180. 1.-n sajtóhibá-
val: ,,szenılok"-at szedtek.) _ AJ. tréfálkozása arra utal, hogy ez
években íróink történeteiket gyakran az ős- és ókorba helyezték,
így a magyar mondanivalót idegen népek viszonyai közé rejtették.

Ilffegmondtani, A ngyalbandi, stb. _ A róla szóló betyárballada
kezdő sorai.

,, Vita brevis, ars longa“ forditsd meg „ars brevis vita longa"
_ AJ. a hippokratészi aforizma: „Az élet rövid, a művészet hosz-
szú” megforditását javasolja barátjának: „A művészet rövid, az
élet hosszú. "

Ha azt hiszed, hogy . előmenetelt teszek akár Toldiban, akár a
hunnicákban _ . csalatkozol _ Pedig 1853-ban munkálkodott a
Daliás idők Első és Második dolgozatán, megírta a Keveházát,
továbbá a Csaba királyfi Első dolgozatából megszületett a Szász
Detre c. Első ének, a Krimhilde c. Második ének, vala.mint a Hato-
dik énekből részletek.
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63

65-66

70"-74

75-76

80
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javitgatok Négy osztálybeli tanulóknak stiliszticai bűneit, _
AJ. az 1 8 53-54. tanévbena V-VIII. osztályban tanított magyart,
az V-VI.-ban latint és a VI.-nak ,,0sztálytanára“ volt. (Ld.
Benkó, 65. 1.) _ Dolgozatjavító munkájába széles körű betekintést
nyújt Törös László: AJ. nagykőrösi iratai (1851-1860) c. feje-
zetének ,,Magyar dolg0zatjavítások“ c. része (AJ. kk. XIII. k.
122-203, 499-511. 1.)

a nagy reményű poéták verseit még ki is javitani, _ A fennmaradt
Arany bírálta versek szerzői: Földváry László (132. 1.) (a név
után ld. a megbírált versek oldalszámát az AJ. kk. XIII. k.-ban.)
_ Bán János (137., 139. l.) _ Kovács Ambrus (142-147. 1.) _
Szüle Ferenc (148_156. 1.) _ Komáromy Lajos 156-167. l.) _
Dömötör János (171_178. l.) _ Hegedüs Endre 181-185. l.) _
Losonczy László (1 87-1 88. l.)

leűlök nagy székembe (nb. [nota bene] azt is aquiráltam már)
s _ fumigálom a világot, _ Megjegyzendő, nagy széket is szerez-
tem már ebben pipázva, a világot semrnibe veszem.

haragszom, hogy nálunk, circiter az Arpád királyok stb. alatt .
ollyan epicus sem cseperedett, mint Firdusi. _ Firdúszi Sah-náme
(Királyok könyve) c. nemzeti eposzában megörökítette az iráni
(perzsa) birodalom történetét i.sz. 651-ig.

Denique beláttam, a költőnek . . hacsak hexameterben, floscu-
lusokat nem akar pattogtatni: _ Végre beláttaın, a költőnek . .
hacsak a hat lábból álló klasszikus verssorban nem szóvirágokat
akar pattogtatni, stb. _ AJ. itt fejti ki először az eposzi hitel
fogalmát.

mint pap a textust _ a szentírási idézet, amelyre a pap prédiká-
cíóját építi.

mielőbb prefixi terminussá változtatni. _ pontosan megállapított
időponttá változtatni.

Eötvös figyeimét a legforróbb köszönettel fogadtam _ Gyulai
16-i levelében jelezte, hogy Eötvös József Berlinből meghozatja
AJ.-nak Kaulbach: Hunnenschlacht c. acélmetszetének másolatát.

Nem kiilönben Keménynek is, kinek divatcsarnoki czikkéből még
ugyan csak az elsö' közleményt olvastam, _ Kemény Zsigmond:
Toldi llzfiklósról és Arany Toldija c. háromrészes tanulmányának
első közleménye a Divatcsarnok 1854. jan. 15-i számában jelent
meg, folytatásai jan. 20-án és 2 5-én. Ld. ADATTÁR

midőn Toldi (d.h. az enyém) . melly ellen Kazinczy G. kikel, _
Toldi d Fas] 11 [eisst] = azaz az enyém, az én 'l`oldim. -- Ld. az A. B.
C. álnevet használó Kazinczy Gábornak a Szépig. Lap. 18 5 3. febr.
3-i számában megjelent Nyilt levelét, ADATTAR, valamint AJ.
Páklınak írt 18 5 3. febr. 6-í, továbbá Pákh febr. 7-i és 9-i magyaráz-
kodó leveleit. A tüske azonban mégis AJ-ban maradt; bizonyság
erre ez a közel egy év múlva írott levele is. (Ld. még Törő Györgyi:
Szépirodalmi Lapok. It 1958. 431. 1.)

melly miatt még Bulcsu Károly is (lásd Költészet Korai) kétségbe
esik. _ Bulcsu: A költészet korai c. versében az emberiség ,,hajnal"-
korától tekinti át a költészet szerepét a jelenig, amikor: ,,Nem a
költészetet | Hozzák az életbe, | De a pór-életet | A szép költészet-
be. _ (Ld. Bulcsu Károly költeményei I850_I860. 52--63. 1.)

,,Nel' mezzo camino di nostra vita" _ Helyesen: ,,Nel mezzo del
cammin di nostra vita | Mi ritrovai per una selva oscura, l Che _la
diritta via era smaritta." Dante, Alighieri: La Divina Commedia.

,„-....,`ı-'-'II-.



86

90

92

97-98

L'In.ferno. Canto primo, 1-3. _ Babits Mihály forditásában: ,,Az
emberélet útjának felén | egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, |
mivel az igaz útat nem lelém."

köszönöm Damajántit. _ A Csengery által neki ajándékozott
Mahábháratát, amelynek egyik része Damajanti királylány
szerelmi történetét tartalmazza (Ld. Mahábhárata III. 52-79. 1.)

Macaulay 8ik füzetét _ A kért mű: Anglia története II. jakab
trónralépte óta. Angolul irta Macaulay. Magyarul kiadja Csengery
Antal, I_III. Pesten 18 53.

Gyulait is köszöntöm : a Máriust, Carthagó romjain. _ Gyulai jan.
16-i levele befejezésében _ tréfából _ harmadik személyben írt
önmagáról: ,,Gyulai is köszönt", stb. _AJ. ezt a tréfát viszonozza
s párhuzamot von Marius, Caius az elűzött, Carthago romjain
bo yongó római hadvezér s a cenzúra betiltotta regénye miatt
kesergő Gyulai között.

Add át neki ölelésemet, plastice, tükörből. _ Az előbb kezdett
tréfás hang szerint: szemléletesen, tehát tükörből.

594. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1854. jan. 21.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 51 3/85 5. sz. ; világoskék l. papír, 22 X 14,3

cm, 2 fol., 1-3. 1. szöveg, 4. l.: üres. _ Címzés nincs. _ Arany László hagyaf
tëkábõ1(1d. AkÉrt. 1899. 615. 1. 855. sz. zt.).

M: Kiadatlan.
2-3
5

12_13

15

16-17

18
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ismét 3-4 levele hever fiókomban, _ Tisza D. 1853. dec. 8-i, 12-i,
27-i, valamint 1854. jan. 10-i levelei.

illy anomália történik . . _ szabálytalanság . . .
regesztrálom 4 gymnaziumi osztály prózai és költői bűneit, _ itt

nem a ,,jegyzékbe foglalást" inkább a dolgozatok hibáinak javí-
tását érti. AJ. az 1853-54. tanévben a gimnázium felsõ V_VIII.
osztályaiban a magyar irodalmat tanította, továbbá latint az V-
VI . osztályban segyben aVI. osztály főnöke, azaz ,,0sztálytanára"
volt. (Benkó, 65. 1.) AJ. dolgozatjavításaíról ld. A]. nagykőrösi
iratai (1851-1860). (AJ. kk. XIII. k. 122. l.-tól.)

Tegnértől a Frithiof mondán kivűl mit sem olvastam; _ Tisza D.
1853. dec. 27-i levelében jelezte, hogy most, Tegnér „apróbb”
darabjai foglalkoztatják. AJ.-t, _ akit ez években a hun- és ős-
magyar témák foglalkoztattak _ érthetően érdekelte az ősgermán
világot Európa számára fölfedezõ Frithiof saga (1825).

Most Firdusi nekem a Hercules oszlopa Gadesben. _ AJ. ekkor a
Toldi második részén dolgozott. Érthető érdeklődéssel tanulmá-
nyozta Firdúszi fő művét, a Sáh-námét (a Királyok könyvét). Az
íráiıi (perzsa) nemzeti eposzból ,,a keleti mondák levegőjét szívja
magába" (Voin. AJé. II. 236. 1.) _ Scheiber Sándor: Adatok AJ.
ifjúkori olvasmányaihoz c. tanulmányában (Magyar Nyelv, 1953.
479. 1.) mutat rá, hogy AJ. fenti mondatában ifjúkori 0 vasmánya
cseng vissza:

,,Nints könnyem! Gadesbe már többet nem
Lehet az oszlopot öntözgetnem "

Kováts józsef Versei (Pesten, 1817. 53.1.)

János napi. .jóklvánatát stb. _ Tisza D. dec. 27-i levelében
küldte ill. nak e napon tartott névünnepére, valamint az új eszten-
dőre jó vánságait.
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z3_24.

28

3o_3r

32-33

52
59_62

68

Laci . . .tanulja a Scipiók nyelvét. _ Arany László ekkor tíz-
éves, ez iskolai évben kezdte gimnáziumi tanulmányait s így a latin
nyelv tanulását is.

e föld nekem még folyvást exiliiim. _ A ,,számkivetettség"
érzése sohasem hagyta el Nagykőrösön. Ismerve alkatát feltehető,
hogy másutt sem érezte volna jobban magát.

ha fel akar vidulni, menjen a _ temetőbe .f _ AJ. temetői sétáiról
ld. Voin. AJé. II. k. 285. l.

Most áttérek verseire . . . Giovanna stb. _ Tisza D. e három rész-
ből álló elbeszélő költeményét 1853. nov. r-i, 16-i és dec. 8-i levelei-
ben küldte. _ AJ. 1853. nov. 22-i levelében már foglalkozott a vers
I_II. részével. Ezúttal a dec. 8-i levélben küldött III. részt bírál-
ta. Szövegét ld. e kötet 325_326., 330-331., 354-356. 1. „Ge-
mein"-nek, azaz közönségesnek minősíti, mert libertinisrnast,
tehát szabadosságot, az erkölcsi törvények tagadását érzi benne.

immane .f _ borzasztó, rettenetes I
e nápolyi történeten a művészet átka fekszik ,` . . „Toldi der .Zwei-

te". _ AJ. a Giovannaíról alkotott rossz véleményét őszintén kö-
zölte tanitványával. Mivel azonban nem akarta egészen elkedvet-
leniteni, a tárgy nehézségét említi, amivel nekı is küszködnie
kellett ez időben, amikor a Toldi ,,másodjk“ részén dolgozott.

A többi 3 vers .° Vágy, A tel királya, _ Egy bajnokra, _ Tisza D.
Vágy c. versét 1853. dec. 12-i levelében küldte; ld. e kötet. 357_
358. 1. E verset AJ. _ lényegtelen változtatásokkal _ felvette
TDHV.-i közé (66_67. l.)
2. vrsz. 2. sor: „Kövesse is . " _ helyett: „Követte is . .

4. sor: „äátszon néha . “ _ helyett: „Játszik néha
4.. vrsz. 4.. sor: ,, szveforrnak . . ."_helyett: ,Összeforrnak .
Ezenkívül csak néhol, a sorvégekre vesszőt tett. _ Tisza D. _ a
mai helyesírási gyakorlat szerint _ nem használt ez-t, AJ. viszont
így módosította a c-ket, s külön írta az ,,a hol"-t, melyet a szerző
egybe írt. _ Tisza D. ,,Gyı.1lladt" arcot írt, ezt AJ. ,,Gyúladt"-ra
módosította. _

A tél királya c. vers 'I`isza D. 18 53. dec. 27-i levelében érkezett:
ld. e kötet 36I_362. l. _ AJ. ezt is lényeges változtatás nélkül
vette fel TDHV. közé (68-69. 1.)
3. vrsz. 6. sor: „Átalszöki . . .“ _ helyett: „Általszökí . .

7. sor: ,,. felkeresi" _ helyett: ,,fölkeresi"
4.. vrsz. 2. sor: ,,fennvirasztok”, _ helyett: „fenn virasztok.”

4. sorban a „vacog” szóban a 8-t, cz-re javította.
(Bár AJ. bírálatában e „vacog” szó helyett a „csattog” szótiãva-
solta, a vers kiadásakor az eredeti mellett döntött.) Eze vül
néhány, a sor végén hiányzó vesszőt pótolt.

Egy bajnokra c. versét Tiszta D. 1854. jan. ro-én küldte; ld. e
kötet 376_377. l.

595. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1854.. jan. 30.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/803. sz. ; csontszinű l.paä_ir, 26,9 × I3

cm, z fol., 1-3. l.: l. szöveg, 3_4.. 1.: vers. _ Címzés nincs. _ any László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 613. l. 803. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany jan. 21-i levelére.

5_7 azon maradandó testi bajt, melyhez. . szellemi is járul. _ AJ.
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ilcőãõbit levelében fejzúgása és a dolgozatok javítása miatt panasz-
ot .

11-12 nekem ne is beszéljen exiliumról, . én september elején ki megyek
külföldre, _ Tisza D. mestere panaszát a nagykőrösi ,,szám-
kivetettség” miatt _ minte y vigaszul _ hasonlitja össze a
sajátjával: _ tüdőbaja gyógyštására _ Olasz- és Franciaországba
küldték.

14 a honoratiorok _ a nem nemesi származású értelmiségiek; alta-
lában ügyvédek, orvosok, mérnökök, tisztviselők kerültek ki közü-
lök. Pl. Batsányi János is honorácior volt.

16 És a temető! _ ez immanel _ rettenetes !
16-17 Fekildjék oda Toldy NO II ha már halva született, _ Ismét reflexió

AJ. soraira, aki viszont elsősorban Domokost akarta mintegy
vigasztalni Giovanna c. versére írt elmarasztaló kritikája miatt.
Ezért panaszolta tanítványának, hogy „Toldi der Zweite" _
hajótörést szenvedett.

19 a vén .Rozvánt _ Rozvány József kereskedőt.
2I_22 Szalontán . . bál lesz egy leendő kisdedóvó és Ney Ferenc alapita-

sára, _ Attól kezdve, hogy Brıınszvik Teréz 1828-ban megalapítot-
ta az első magyarországi óvodát, országszerte társadalmi össze-
fogással igyekeztek hasonló intézményeket létrehozni. E kezde-
ményezések egyik mozgatója Ney Ferenc volt.

3 I kiildõk egy verset. _ Tisza D. ezúttal Zongora mellett c. költemé-
nyét küldte; ld. e kötet 387. l. _ AJ. márc. 29-i levelében birálta

meg; ld. e kötet 403. l.
596. Arany _ Juhász Antalnak [Nagykőrös, 1854. jan. vége kb.]
K: Elveszett. _ Válasz Juhász Antal 1853. nov. 27-i levelére. _

A keltezéshez: 1854. jan. végén írhatta, mert Juhász A. nyilván nyomban
megköszönte; ld. febr. 1.-i levelét. _ Utalás a levélre és tartalmára: „leve-
lét . örömmel olvastam melyben szives volt . .. felügyeletét meg-
ajánlani.“ _ . a bizalom gerjesztésről tetszik említést tenni.” _ „Hogy
fiam házukhoz fogadtatása nem teljesülhetett. házi körülmények
[miatt] megnyugszom.“

597. Juhász Antal _ Aranynak Makó, 1854. febr. I.
K: NSZAJEM. _ MTAK. Mikrofilmtára A.301/I.
M: Kiadatlan.

3 Válasz Arany kb. 1854. jan. végén irt elv. levelére.
rokon érzelmet tanúsító levelét _ Juhász 1853. nov. 27-én kérte,

hogy a kőrösi gimnáziumba iratkozott fiát, ifj. Juhász Antalt _
ha lehet _ AJ.-ék vegyék mag`u.khoz. AJ. a kérést „házi körül-
ményei" miatt nem teljesithette.

24 Ha ugyan pium desiderium _ nem marad. _ Ha ,ãámbor óhaj"
nem marad az a jogos igény, hogy a tanárok és lelk szek fizetését
fölemeljék.

25_26 . . a méjgyász, mely N. T. Báthory Gábor Úr házát, . sujtá .' _
Báthory G. Nagykőrösön volt ref. lelkész, majd esperes.

34_4o Fiam . Gazdáját s gazdasszonyát, _ név szerint nem ismerjük.
43--44 Tóni, még a közt-ünki rokonságot sem tudva, _ mint Juhász Antal

alább megırja, Aranyné révén voltak ,,sógorok“.

598. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1854. febr. 6.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/954. sz.; világoskék l. papír, 21,5 X

16,5 cm, 2 fol., I. l.: l. szöveg, 2_3. l. üres, 4.1.: címzés. Postal pecsétek:
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két bélyegen Tomallya 7/2 [= febr. 7.], Pesth 9/2 [= febr. 9.], Nagy Körös
1o/2 [= ebr. 10.], egy elmosódott. _ Arany László hagyatékából (ld.
AkÉrt. 1899. 661. l. 954. sz. a.). _ E levél az AkÉrt.-ben megjelent Jónás
Károly összeállította jegyzékben _ tévesen _ mint 18 55-ből való levél
szerepel.

M: Kiadatlan.
Ez a levél, a FONTES sorozat Tompa Mihály Levelezése c.

kiadvány I. kötetében (267. szám, 224. l.) szintén mint 1 8 5 5 -ből
való levél szerepel. E levél azonban egyértelműen 1 8 5 4 -böl való;
1/ mert Tompa 18 5 3. dec. 18-án írta AJ.-nak: „Mentovichnak add
át ezt a három előfizetőt, vagy is inkább a pénzét". _ 2/ mert
ebben az 1854. febr. 6-i levelében Tompa ezt a pénzes küldeményt
kérdi AJ.-tól: „Mentovichnak néhány garast küldtem" (Tompa
saját pénzes levelét mint dec. 19-it említi, nyilván a ,,rekomman-
dirt" feladott levél szelvénye alapján) _ 3/ mert AJ. 1854. febr.
13-i levelében részletesen beszámol a Mentovichnak közvetített
pénz sorsáról. (S. Gy.)

2_3 december I9-én irtam hozzád rekommendirt, _ 18-án írt pénzes
levelét 19-én adta fel, a feladóvevény alapján írt 19-t.

3 Mentovichnak nehány garast küldtem. _ Száraz lombok c. vers-
kötetére, mint előfizetési díjat.

599. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 18 54. febr. 13.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1106. sz.; világoskék 1. papír,

22,4)-( 14,4 cm, 1 fol.. 1_2. 1.: l. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 665. l. 1106. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 334_335. 1. Kevés kihagyással.
Válasz Tompa 18 5 3. dec. 18-i és 1854. febr. 6-i levelére.

15 respective _ illetőleg, azaz.
21 Sed salvavi animam. _ De legalább könnyítettem a lelkemen

(lelkiismeretemen) .
32_33 nem hiszem, ho y belőlük egy kötet kitelnék; _ E levélrészlet az

AJ. kk. I. k. 399. ll-n, a jegyzetek a Kisebb Kõlteményekhez c. fejezet
3. sorában tévesen _ mint febr. 23-í levél szerepel.

4o_41 Gerebennek sem irtam egynél többet, _ Vas Gereben Falusi Esték
c. népies füzeteiben jelent meg Az első lopás.

42_43 Az ifiáság lapját, _ Ifjúság Lapja, ld. ADATTÁR.

600. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1854. febr. 25.
Kı NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A.301/I.
M: Kiadatlan.
Válasz Arany jan. 21-i levelére.

2 Szalontán volt buzájokat, meghagyásához képest eladván, annak
árát ezennel sietek küldeni. _ AJ. sógora levelére följegyezte:
„Megkaptam márt 13-án 1854. 231 ft. 40 xrt.“ Ezután az elszámo-
lást saját maga is megcsinálta:

92 f. 40 x. 16 [vft.-tal: 15 [vft.-tal:
92 f. 40 __7š5böl búza] 8 köböl búza]

_if5___ŐÉ_>__ 112 [vft.] 12o [vft.]
231 f. 40 x. 120

232 f.
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601. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1854. febr. 26.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/804. sz. ; csontszinű l. papír, 25 × 15,8

cın, 2 fol., 1_3. 1.: 1. szöveg, 3. 1.: c. vers, 4. l.: círnzés _ Postai pecsétek:
bélyegen Nagy Szalontha 28/2 [= febr. 28.], Orosháza 1/3 [= márc. 1.],Nagy Kõrõs z/3 [= marc. 2.1. _- Arany Lászıõ hagyatékából (ıd. AızEı-ız.
1899. 614. l. 804. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2_3 kitettem magamért a nem irásban, de {of course!) menthető vagyok

_ Január 30-ánírtutoljára, de_ ,,terınészetesen“ -van mentsége.
14 penitentiális vasárnap van, _ nagyböjt elõtti ún. „farsang

vasárnap".
18 László _ Tisza D. bátyja.
26 Ha a levelek elküldése alkalmatlansággal járna, stb. _ Domokos

jan. 30-i levelében irta, hogy családja szeretné, ha külföldi útja
előtt összeírná verseit. Ezért arra kérte AJ.-t; ha megőrizte az Ő
leveleit, küldje vissza neki, hogy kímásolhassa belőlük birálatra
küldött verseit. Tisza D. verseit általában nem külön papíron
mellékelte leveleihez, hanem közvetlenül levélszövegei folytatása-
ként írta le. _ Bár közben eltelt egy hónap, Domokos mindeddig
hiába várta vissza AJ.-tól leveleit, illetve verseit.

A levélben küldött vers: A tavasz első napján; szövegét ld. e
kötet 393_394. l. _ AJ. márc. 29-i levelében bírálta meg, e kötet
403. 1. Utóbb felvette TDHV. közé (72 1.).

602. Arany _ Ercsey Sándornak Nagy Kőrös, 1854. márc. 1.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mlkro-

fiimtára A. 299/I.
M: Ercsey, 88_89. Kihagyásokkal. _ Kíhagyott részlet Szendrey

Zsigmond: Kiadatlan részek Aranynak Ercseyhez irt leveleiből. It 1917. 465. l.
5_6 Multkori leveled eltévedvén, tartalmából nem jut egyéb eszembe a

30 pengőnél stb. _ AJ. nem találta Ercsey ez év jan. 19-én írt
levelét, melyben ezt a pénzt küldte.

10 Irtam valamikor, hogy add el a Szalontán lévő búzaféléket,°_Ercsey
febr. 25-i levele, pénzküldeménye e levél írásakor nem érkezett
még Kőrösre.

17_18 hiányzik a nervus rerum gerendarum, _ mint az elvégzendő
dolgok idege, mozgatója, eszköze: a pénz hiányzott AJ.-nak.

24_25 B. Eötvös és Kemény régen izengetik hogy megfognak látogatni, stb.
_ AJ. főleg Gyulai révén értesült Eötvös és Kemény nagyra-
becsüléséről, rokonszenvéről. Gyulai 1853. nov. 15-én írta AJ.-nak,
hogy Eötvös akar vele találkozni. 1854. jan. 16-án pedig jelezte,
hogy tavasszal Keménnyel együtt készülnek Kőrösre.

28_29 Képzelem, hogyan izzadsz most, prokátorúl, a septemberi vizsgálat-
ra. _ Ercseyt 1853 őszén nevezték ki Szalontára ügyvédnek.
Ez azt jelentette, hogy egy év múlva vizsgáznia kellett. Ld. 1853.
szept. 11-i levelét.

30 ha a külügyekre fordul minden figyelem, _ a krimi háborúra
támaszkodó kombinációk.

39 jani mostanság irt anőmnek, _másik sógora, Ercsey János.
AJ.-ék tőle tudhatták meg, hogy E. Sándor vizsgája szeptember-
ben lesz.

4.4_45 Vilmástól . (kinek nevét E. Károly ,,Vilmos-“nak irta) _
Ercsey Vilma, Sándorék kislánya, Ercsey Károly, szintén Ercsey
Sándor testvére.
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48_49 Elékerűlvén közelebbi leveled, látom belőle, hogy az adó tetemesen

59

61

megszaporodott. _ Ercsey Sándor jan. 19-én tájékoztatta erről
' rát.sogo
A búza árát még se küldd ide, _ Ercsey Sándor febr. 25-én már,

postára adta.
telekkönyvi intabulatio _ betáblázás.

603. Arany _ Szilágyi Istvánnak Nagykőrös, 1854. márc. 9.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/703. sz.; szürkéskék l.papir, 23,2 ×

18,7 cm, 2 fol., 1_4. 1.: 1. szöveg. Címzés nincs. _Arany László hagyatéká-
ból (ld. AkÉrt. 1899. 610. 1., 703. sz. a.).

2

23

23

32

37

37
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M: AJLevIB.I.k. 256-257. l. . _ AJ. VM. IV.k. 430_431. l.
Nagyon is ideje már _ Szilágyi Aranynak címzett legutolsó

levele 1853. dec. 31-én kelt.
petrificált _ kővé változtatott, azaz fásulttá, érzéketlenné tett;

valójában ennek az ellenkezője áll: végsőkig csüggedetté, remény-
vesztetté.

Nem az vagyok többé, a ki voltam _ a világosí fegyverletétel óta
nyomon klsérhető önjellemzése Aranynak. Azonos fovalmazásban
olvassuk a ,,Lete'szem a lantot" c., 1850. márc. 19-én keltezett költe-
ményben (ld. AJ. kk. I. k.Í84.1. 3. sor) ; de levelezésében is éveken át
kísért, így Tompához 1854. okt. 18-án, Szemere Miklóshoz 18 57.
nov. 29-én irt levelében. (Vö. Voinovich Gézajegyzeteit AJ. kk. I. k.
434. 1. az id. költeményhez.)

jolovicz Polyglottját _ ld. ADATTÁR. Arany e keleti antológiá-
ból ismerte meg és fordította le 1856-ban Friedrich von Bodenstedt
Mirza Shaffyból cimen összefoglalt három versét, valamint 1857
októberében August Frankl Az utolsó főpap c. költeményét. (Ld.
AJ. kk. I. k. 497. és 507. 1.) Emliti Jolowiczot Ludwig August
Frankl: Helden- und Liederbuch. Wien_Prag 1861. c. verses-
könyvéről írt ismertetésébenis. (Ld. AJ. kk. XI. k. 126., 132., 677. és
681. 1.)

Az egy Zrinyin kivül még eddig nincs Arany prózai dolgozatai-
ban ismételten kifejti ezt a véleményét. Így Zrinyi és Tasso c.
tanulmányának bevezetésében 1859-ben: „három százados (XVI-
XVIII.) epikai költészetünk, mely ,Sziget Ostromán' s egy pár népi
eredetű szerzeményen kívül mitsem alkotott, a mi teljes, egész
volna. .“ (AJ. kk. X. k. 332. l. 29-32. sor.)

Még részletesebben szól e kérdésről Naiv eposzunk c. dolgozata
1860-ban. E szerint ,,az elbeszélő poesis" legjobb alkotásainak
jellemzője, hogy „mindnyájan kerek egészszé, életmíives költői
alkotmánynyá hajlandók idomulni" De míg ,,e hajlam a népileg
náv elbeszéléseket is kitűnően jeLlemzi,“ XVI. századi epikusaink-
nál ,,alig-alig mutathatunk fel oly darabot, melynek szerzője,
csak némi öntudatossággal is, költői kompozicióra törekedett
volna. Többet mondok: a XVII. és XVIII. század epicusai sem
jobbak e tekintetben, az egy, az egyetlen Zrínyit kivéve". (AJ.
kk. X.jk. 266. 1. 11_12., 12_13. és 22_24. sor.) _

az is merő utánzat _ ezt az elhamarkodott ítéletét felülvizsgálja
és lényegében változtatja meg néhány év múlva Zrinyi és Tasso c.
dolgozatában. Bár ez a műve éppen rendkívüli gondossága kovet-
keztében befejezetlen maradt, s a bevezetőben kitűzött eladatát:
„megkísérlem eltalálni a rangot, mely Zrínyit Tassóval szemben 15.
megilleti” _ nem oldotta meg, lépésről lépésre a levelében meg-



fogalmazott vélemény cáfolatát nyújtja, Zrlnyinek az ún. eposzi
közvagyon használatában való különle es invencióját állapítja
meg: ,,a sűrűn felismert kölcsönhelyek daczára is elenyészhetlen
maradt nálam a benyomás, minőt csak eredeti mű, s határozott
költői egyéniség tesz az olvasóm". (AJ. kk. X. k. 341. 1. 1_12. sor és
331. 1. 23-27. sor.)40 Áfpeetezzzzazk _ hasonló.-zm szõı Horváth Ádzmfõı Nzzizz ipa-
szunk c. tanulmánya is: Tinódival, Gyöngyösivel együtt azon kor
ízlésének kifejezői közt említi, amely „eposz helyett elfo adta a
históriát, műalak helyett a tények egymásutánját.“ (AJ. X. k.
266. 1. 38-39. sor.)

57 Igen! Molnár Albertedet olvastam _ válasz Szilágyi 1853. febr.
5-én kelt levelének kérdésére.

604. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1854. márc. 9.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/806. sz.; csontszinű l. papír, 22,4 ×

14,3 cm, 2 fol., 1_2. 1.: l. szöveg, 3_4. 1.: vers. _ Címzés nincs. _ Arany
László hagyatékából (ld. AkErt. 1899. 614. 1. 806. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Arany jan. 21-i levele óta Tisza Domokosnak ez a harmadik levele.

A két előbbit jan. 30-án, illetve febr. 26-án irta.
8-9 mint télen . . kesergő szerelmet . . dalolni a világért sem tudnék,

_ Nov. 26-án küldte el a Szeretek remény nekül c. versét; a téli
hónapok szüleménye volt a sikertelen Giovanna is.

11 jelen versem _ a Tavaszi hangok c.; szövegét ld. e kötet 398-
399. 1. AJ. ınárc. 29-i levelében bírálta, ld. e kötet 403. l., utóbb
felvette a TDHV c. kötetbe (74-75. 1.)

17 Dixi Aprilis. _ ,,Megmondtam“: az időjárás áprilisi, azaz
szeszélyes.

605. Beretvás Gusztáv _ Aranynak [Pest] 1854. márc. 11.
K: NSZAJEM. _ MTAK. Mikrofilmtára _ A.3o1/A.
M: Kiadatlan.

2_3 Tisztelt Urékat meg hagyom házamban stb. _ AJ.-ék 1852
novemberében költöztek Beretvás házába. Új lakásukat AJ. rész-
letesen leírta Tompának 1852. dec. 1-i levelében.

606. Egressy Gábor _ Aranynak I-II. [Pest, 1854. márc. 19. előtt.j
K: Elveszett. _ A két elveszett levelet összevontan közöljük, mive

az I. sz.-ban láthatólag csak az előfizetési ívet küldte. _ Utalás a levelekre
AJ. márc. 19-í válaszában: ,,Első leveledre, mellyben az előfizetési ívet kül-
déd . _ addig készültem válaszolni, hogy a második is itt érte.” _ ,,Panasza-
id alaptalanok; én most is melegen érzek irántad. . .“ _ „Pesten . . .
nem jutott időm. . ._,,. . . a szellemekkeli correspondentiát illetőleg. . ." stb.
_ „Hogy legjobb kedélyben volnék, azt sem mondhatom, . ."

607. Arany _ Egressy Gábornak Nagykőrös, 1854. márc. 19.
K: OSZK. Kézirattára _ Levelestár. _ Csontszínű 1. papir, 22,2 X 18

cm, 2 fol., 1-3. 1.: l. szöveg, 4. 1.: üres. Címzés borítékon s ezen Egressy
irásával: „Arany J. 1854.” _ Vörös Viaszpecsét, AJ. monogrammal. _
Postai pecsétek: a bélyegen az indulási elmosódott; _ érkezési: Pesth 20/3
[= márc. 20.].

M: Magyar irók levelei Egressy Gáborhoz. Közli: Esztegáı' László. ItK
1903. 90. l.-n.

Válasz Egressy Gábor ezt megelőző két elv. levelére.
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2

14
3?33-34

45-49

59-60

79-80

Első leveledre, mellyben az előfizetési ivet küldéd, _ Egressynek ez
években újabb műve nem jelent meg; nem tudni, milyen előfizetési
ívet küldött.

A szellemekkeli correspondentiát illetőleg _ A kérdésről ld. AJ.
1853. ápr. 27-i, Ercseynek írt levele jz.- t.

Ehhez gruppirozódtak a többi eszmék. _ Csoportosultak . .
En számtalanszor álmodom Petőfiről, _ Arany László írja:

,,Emlékezem gyermek és ifjú koromban, az ötvenes és hatvanas
években, többször beszélt el egy-egy ilyen álmot, mindjárt másod-,
harmadnap; részletei nem jutnak eszembe, de többnyire olyasmi
volt az álom, hogy repülve szálltak, ketten együtt, a levegőben."
(Ld. AJ.LevIB. I.k. VIII. 1.)

a csapás . .. melly azon csekély ,bizonyostól is megfosztott, _
Egressyt Törökországból való visszatérése után véglegesnek csak
1855-ben szerződtette a Nemzeti Színház (Ld.Magy. Szmművészeti
Lex. 3. k. 346. l.)

A Garay árvák javára. . irok-e szavalati darabot. . . Nem írt.
Ld. Garaynál, ADATTÁR.

Ha valamikor Pestre megyek, nem múlasztom el, meglátogatni
benneteket. _ E látogatásra ez év húsvét keddjén, ápr. 18-án
valóban sor került.

608. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1854. márc. 29.
K: MTAK. Kézirattára _K. 513/857. sz.; világoskék l. papír, 22, 3 X

>.< 14,3 cm, 2 fol., 1-3. l.: l. szöveg, 4. 1.: üres. _ Cımzés nincs. _ Arany
László hagyatékából. (ld. AkErt. 1899. 615. I. 857. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2_3
6
7-8

11

13-16

19
21'--22

22-23

29

35
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három utóbbi levele válasz nélkül maradt ,` _ a jan. 30-i, a febr. 26-í
és a márc. 9-i.

eccé, s válaszolok! _ „íme” _ válaszolok.
Hogy _ el nem küldöttem verseit, stb. _ Tisza D. jan. 30-án

kérte ezeket AJ.-tól, külföldi útja előtt le akarta másolni. Mivel
verseit febr. 26-ig sem kapta meg, ajánlotta, hogyha megy AJ.-
ékhoz, személyesen elhozza.

Nagybátyai . cimének . . . örülök; _ Tisza D. febr. 26-án szá-
molt be róla, hogy László bátyjáéknak kislányuk született.

Kovács bácsi halálát sajnálom; . . . ugy kell neki, _ E tréfás utalás
előzményét nem ismerjük. Domokos fenti három levelében nem írt
ró a.

levelet is röstelve irok, uti figura Docet. _ Mint a példa mutatja:
Tisza D. három levelére csak most válaszol.

életem . . . mint egy fakó szekér. _ Ld. AJ.: A világ c. versének
kezdő sorát. „A világ egy kopott szekér.”

Laci már a hic haec hoc-kal vesződik, _ mint elsős gimnazista,
ekkor kezdte a latint tanulni.

Versei . . a „Zongora mellett" _ Ezt jan. 30-i levelében küldte
Tisza D. ; ld. e kötet 387-388. l. _ AJ. felvette TDHV. közé (70_
71. 1.) _ az alábbi változtatásokkal: _

2. vrsz. 5. sor: ,,l0ván átfuttatj _ helyett: „ber0b0g]a"
A felszólitó módban többször előforduló játsz igét játszsz-ra javí-
totta, valamint a köny, meny főneveket könny-re, menny-re.

A „tavasz első napján” _ Tisza D. e versét febr. 26-i levelében
küldte: ld. e kötet 398-399. l. _ AJ. változtatás nélkül beiktatta
TDHV közé (72. 1.), csupán a hiányzó vesszőket pótolta.



38 „Tavaszi hangok” _ E vers Tisza D. márc. 9-i levelében érkezett,
ld. e kötet 393_394. 1.; szintén megjelent TDHV. között (74-
75-1-J

AJ. változtatásai:
2. vrsz. 4. sor: „Nem tudám én azt" _ helyett:

I „Én nem tudtam azt", (vesszővel)
AJ. a sorvegekre másutt is kitette a hiányzó vesszőket.
5. vrsz. 7. sor: „szerelmmel” _ helyett: ,,szerel'mmel“

609. Csengery Antal _ Aranynak Pest, 1854. márc. 30.
K: MTAK. Kézirattára_ K. 513/51. sz.; csontszinű l. papír 27,5 × 21,8

cm, 2 fol., 1. 1.: l. szöveg, 2_3. 1.: üres, 4. 1.: címzés. -Viaszpecsét kivágva.
_ Postai pecsétek: Pesth 1/4 [= ápr. 1.], Nagy Körös 1/4 [= ápr. 4.] _
Arany László hagyatékából. (ld. AkÉrt. 1899. 593 1. 51. sz. a.).

M: AJLevIB. II. k. 154-155. 1. Teljes szöveg.
Csengery Antal első levele Aranynak.

2

3

29

Bocsásson meg . bocsáss meg, _ Meglepő, hogy Csengery, bár
öt évvel fiatalabb volt AJ.-nál, első leveleben már tegezi AJ.-t.
Akkor ez elég szokatlan, hiszen AJ. Szilágyi Istvánnal _ aki min-
dennapos volt náluk Szalontán, _ csak 1850-től tegeződött. A régi
szokás, úgy látszik, ekkorra már engedett merevségéből. Csengery
Gyulai révén érezhette magát ily közel AJ.-hoz.

„Nép könyve” és „Hat iró könyve" _ A „Magyar Nép Könyvé“-
ről és a Hat iró könyvéről ld. ADATTÁR.

Macaulay utósó füzetét átadám Gyulaynak _ Ld. Macaulay,
ADATTÁR.

610. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 18 54. márc. 30.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A.301/I.
M: Kiadatlan.

2-3
9-12

16-18

2 I

36-37

43-49

67-69

75

llíostanában meglehetős hanyag fráter voltam a levélirásban, _
Ercsey febr. 25-én irt utoljára.

az . ügyvédi vizsgálatoknak sept. 4ére be is kell végeztetniök.
Ez természetesen nem nagyon ,,letum nuntium," _ nem vidám hír,
hiszen 1853. őszén már kinevezték Szalontára ügyvédnek; ld.
18 5 3. szept. 11-i levelét.

folyamodnia kellett minden perkergetőnek, hogy a censurálhatást
engedjék meg. _ Az ügyvédeknek kérniök kellett, hogy a meg-
követelt vizsgát letehessék.

,,Istenre bizom magamat“, _ A 269. sz. régi református ének
kezdete. (Debreczeni István szíves közlése.)

Rozvány András, a nősülés epochalis catasropháján készül keresztül
esni. Stb. Rozvány András AJ.-sal egy napon született s csak
most, 37 éves korában készült a házasság „végzetes k0rszakán“
átesni.

Balog Peti . . jellemző indignatioját _ méltatlankodását, hogy a
Garay-árváknak országosan gyűjtöttek.

M'időn utolsó levelét küldötte bátyám, . . már akkor a pénz utban
volt Kőrös felé. _ Ld. Ercsey febr. 2 5-én küldte a pénzt, ez keresz-
tezte AJ. márc. 1-i levelét.

A fáskert _ Ercsey 18 5 3. szept. 1 1-i levelében igérte, hogy gond-
a lesz rá.j
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94 A ház steht. _ Áll, de rozogasága AJ.-nak sok gondot okozott.
1 853. nov. 2 1-i levelében mérlegelte a javíttatáshoz szükséges fede-
zet lehetőségeit. 1854. jan. 21-i levele szerint a ,,legolcsóbb" javít-
tatás mellett döntött.

102 A pénz, id est _ „azaz” a kölcsönben levő összegek, amelyekről
Ercsey rendszeresen tájékoztatta sógorát.

113-114 Szalontai Heródes _ Forneth Károly.
121-122 julisra . és janira _ Aranynéra . . . és Ercsey Jánosra.
137-138 ha a ,, Veres" meglátná, örülne stb. _ Az ekkor tizenhárom éves

Arany Juliskát emlegették családi körben ,,veres"-nek .Ld. AJ.
jan. 21-i levelét Ercseynek.

611. Kolbenheyer Móric _ Aranynak Sopron, 1854. márc. 30.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1274. sz.; szürke 1. papír, 28,5 × 23

cm, 2 fol., 1. 1.: l. szöveg, 2_3. l.: címzés. Bélyeg nincs. Postai lpecsétek: egy
elmosódott ecsét: Nagy Kőrös 3/4 [= ápr. 3.). _ Arany Lász ó hagyatéká-
ból (ld. Aklšrt. 1899. 669. 1. 1274. sz. a.).

M: Kiadatlan.
[A levél magyar fordítása]
Tisztelt Professzor Úr I

Sopron, 1854. márc. 20.
Heckenast barátom felszólítására az elmúlt téli hónapokban leforditot-

tam németre az Ön ,,Toldí"-j át, és mindenekelőtt azt a magasrendű élvezetet
köszönöm meg Önnek, amelyet kiváló költeménye szerzett nekem. Jelentem
továbbá, hogy tegnap tértem haza Bécsből, ahol felolvastam a munkát tisz-
telt barátomnak, Hebbelnek, a Judith költőjének, s nagyrabecsüléssel töltöt-
tem el Magyarország kiváló epikusa iránt. Mivel már e ég régen írta Hecke-
nast, hogylfordításomat elküldte Önnek, talán most már Ön is abban a helyzet-
ben van, hogy mondhat róla nekem valamit. Erre kérem tehát, és megjegăf-
zem még, hogy szívesen volnék hajlandó továbbra is német tolmácsk t
bolyongani az Ön magyar verseinek varázskertj ében, s végül magamat
barátságába ajánlva, teljes tisztelettel vagyok az Ön

készséges híve
Kolbenheyer Moritz
evangélikus lelkész.

7 meinem verehrten Freund Hebbel _ Christian Friedrich Hebbel,
Kolbenheyer kérésére meleg méltató sorokat írt a Toldi német
forditásához, bár a mű mélyebb értékelésébe nem bocsátkozott.
Kolbenheyer fordítása 1855 márciusában jelent meg. (Ld. Hecke-
nasthoz 185 5. márc. 14-én irt levelét Németh Sára: Kolbenheyer
Móric. Budapest 1938. 83.1.) A fordítás adatai: Toldi. Poetische
Erzählung in zwölf Gesängen. Aus dem Ungarischen des Johann
Arany im Versmafii des Originals übersetzt von Moritz Kolbenheyer.
Mit einem Brief von Friedrich Hebbel. Pesth 1855. Verlag von
Gustav Heckenast, Druck von Breitkopf und Hártel in Letifzig.

10-11 Da tnir Heckenast schon vor lá-ngerer Zeit geschrieben, a/3 er
meine Uebersetzung Ihnen zugesendet habe, _ Heckenast tehát
Kolbenheyertől a költő számára is megnyugtató fordítást várt.
Kolbenheyer valóban Kertbenyénél gondosabb és költőibb fordi-
tást nyújtott, a legjobbak egyikét költészetünk német tolmácsolaf
sainak sorában. A magyar Alföld paraszti kultúrájának, nyelvi
kifejezésformáinak hiányosabb isınerete következtében a mű né-
hány helyét ő is félreértette vagy elnagyoltan fordította. Úgy lát-
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szik, Arany elveszett válaszát túlzottan igényesnek találta, vagy
késve kapta kézhez, s ezért nem vette figyelembe

14-15 auch weiterhin als deutscher Interpret . . . Ihrer magyarischen
Poesien _ valóban lefordította a Toldi estéjét, majd jóval később a
Toldi szerelmét is; az utóbbinak megjelenését (1884) Arany már
nem érte meg. (A Toldi estéjéhez vö. Arany helyesbítő tanácsait,
melyeket már figyelembe is vett, 1855. márc. 17-i levelében.) _
[Sándor István közlése, jegyzete]

612- Lévay József _ Aranynak Miskolc, (1854.) márc. 30.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/304. sz.; csontszinű l. papír, 23,5 ><

14,7 cm, 2 fol., 1-3. 1.: 1. szöveg, 4. 1.: üres. _ Címzés nincs. _ A meg-
szólítás fölött AJ. írásával. „Válasz 22/IV. 854." Arany László hagyatékából.
(ld. AkÉrt. 1899. 599. 1. 304. sz. a.).

M: AJLevIB. II.k. 25-27. 1. Kihagyásokkal.
2 Egytől egyig megkaptam azon számos bizalmas levelet, stb. _

Tréfás utalás arra, mily régen nem váltottak levelet. Lévay 1853.
júl. 16-i levelére AJ. aug. 9-én válaszolt, tehát a levélirásban nem
AJ., hanem Lévay következett volna.

10 mint ezt valamelyik Hugoviktorgöthebörne mondja. _ Gaál József :
Peleskei nótáriusában éneklik. Első szakasz, Hatodik jelenet.

24-25 Ugy látszik, a kormány hajlandó, a miskolczi gymnasiumot meg-
erősiteni. _ AJ. a tapasztalatokról ápr. 22-i levelében tájékoztatta
Lévayt.

59-60 mit gondolsz Gyulainak Petőfi jelleınzésérőlp.-7 -_ Gyulai: Petőfi
Sándor és lyrai költészetünk c. tanulmánya az Uj Magyar Múzeum-
ban jelent meg: 1854. I. füz. jan. 24-43. l., II. füz. febr. 97-124. 1.

64-68 Azzal a mit . Kemény a te Toldidról a Div. cs.ban irt, épen nem
vagyok megelégedve . . . Csaknem puszta excerptat vettem . . jellemzés
helyett. _ Lévay úgy érezte: jellemzés helyett csak kivonatot
kapott. Kemény Zsigmond: Arany Toldija c. tanulmánya a Divat-
csarnok 1854. évfolyamának 3-5., jan. 15-í, 20-i és 2 5-i számaiban
jelent meg; ld. ADATTAR,

68 N[agy] Ignác meghalálozott. _ Mind AJ., mind Lévay neheztel-
tekíkrtá,1amiért újból leközölte Toldy Ferenc értetlen bírálatát mű-
ve ő .

613. Arany _ Kolbenheyer Móricnak [Nagykőrös, 18 54. ápr. ?`_;
K: Elveszett. _ Arany válaszát Kolbenheyer Móric a Heckenast által

költőnkhöz juttatott Toldi-fordításra vonatkozóan 1854. márc. 30-án kelt
levelében kérte. Hogy választ kapott, amelyben Arany a fordításra vonatko-
zóan nyilatkozott, Kolbenheyernek egyik későbbi, Heckenasthoz 18 5 5. febr.
25-én ırt levele tanúsítja. Heckenastnak arra a javaslatára, hogy a Toldi
estéjének kéziratát is juttassa el Aranyhoz, mihelyt elkészült vele, Kolben-
heyer így válaszolt: „Herr Arany scheint mir nicht hinreichende Billigkeit bei
der Erwägung der Schwierigkeiten einer solchen Uebertragung zu besitzen
und damı auch mit dem Genius der deutschen Sprache zu wenig vertraut zu
sein." Azaz: ,Nekem úgy tetszik, Arany úr nem eléggé alkalmas egy ilyen
fordítás nehézségeinek mérlegelésére s nincs valami bizalmas viszonyban a
német nyelv génıuszával sem.” (Közli Németh Sára: Kolbenheyer Móric. Blp.
1938. 82-83. l.) Ezt a vélekedését csak Aranynak a Toldi-fordításról közö t,
elveszett levélbeli megjegyzései alapján alakithatta ki. Sajnos, Kolbenheyer
irodalmi hagyatéka unokájának, Brunner László evangelikus lelkésznek
tulajdonában az ausztriai Neuııkircheııben 1944 tavaszán a háborús esemé-
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níyek során megsemmisült. (Németh Sára szíves közlését Pröhle Jenő közve-
t tésének köszönöm.) _ [Sándor István közlése és jegyzete]

614. Lugossy József _ Aranynak [Debrecen,] 1854. ápr. 5.
K: MTAK. Kézirattára _ K.513/372. sz.; szürkéskék l. papír, 24,7 × 15

cm, 2 fol., 1-3. l.: l. szöveg, 4. l.: cimzés. Fekete viaszpecsét-töredék. _
Postai pecsétek: bélyegen Debrecen 8f4 [= ápr. 8.], Nagy Körös 10/4
[= ápr. 10.] _ A levélpapír felső bal sarkában AJ. irásával: „Válasz 22/IV."
E válasz sajnos nincs meg. _ Arany László hagyatékából. (ld. AkÉrt. 1899,
601. l. 372. sz. a.).

M: Kiadatlan.
1-3 Költői feldolgozás végett küldi Arany jánosnak nemesb népies

költészetünk teremtőjének _ Ennek az ajánlás féle kezdetnek előz-
ménye, hogy 1847-ben AJ. Lugossytól kérte kölcsön Gyöngyösi
István:Murányi Venusáts egyszersmind küldött neki a Toldiból
tiszteletpéldányt. Lugossyt AJ. ajándéka láthatóan meghatotta;
készségíal küldte kölcsön a könyvet s biztosította AJ.-t, hogy neki
,,szolg' atnia öröm és nyereség" azért is, mert tudja, hogy egy-
szersmind jó ügyet is szolgál. Ugyanakkor felhívta a költő figyel-
mét Turi György historiájára. (Lugossy-AJ.-nak 1847. aug. 31.
Ld. AJ. kk.XV.k. 133. l., 588. 1.) _ Azért küldte el a Hadakuta c.
,,székely atyafítól hall0tt" regét is, hogy a költő figyelmét mind-
jobban ráirányítsa a székely mondakörre. Lugossy valószínűleg
olvasta az ez év elején a Szikszói Enyhlapokban megjelent Keve-
házát s ezért is küldte el gyűjteményének éppen ezt a darabját.

57 közelebb Ipolyi Arnoldhoz felküldve _ Ipolyız Magyar Mythologia
(Pest, 1854) c. műve ez évben jelent meg. AJ.-nak is megvolt, ma is
megvan, benne kis körpecsét: „Arany János könyvtára ' felirattal,
a szöveg közben AJ. Jelöléseivel. (MTAK. Kézirattára _ K.517.
sz.) _ Lugossy, Ipolyi könyvének megjelenése alkalmából küldhet-
te el neki e székely „regét", mint az ,,ősmagyar népies csillag-
isméhez", azaz a csillagokhoz tartozó mondát.

615. Arany _ Beretvás Gusztávnak [Nagykőrös, 1854. ápr. 18. előtt.]
K: Elveszett. _ Utalás a levélre Beretvás ápr. 18-i válaszában:

„Nagy megilletődéssel értettem ho a betsületes család végetlenűl meg van
bántva és folytonosan sértegetve ol?yan szemétre valóktul, t. Ur nem ő tőlle
vette haszonbérbe, mert az enyém a ház” stb.

616. Beretvás Gusztáv _ Aranynak (Pest,) 1854. ápr. 18.
K: NSZAJEM. _ MTAK. Mikrofilmtára A. 301/I.
M: Kiadatlan.

Válasz Arany ezt megelőző elv. levelére.
2_3 a betsületes Család végetlenül meg van bántva stb. _ AJ.-ék 1852.

ősze óta laktak az akkor Pesten tartózkodó Beretvás Gusztáv
házában, aki „nagy részben üresen álló sz0báit“ ajánlotta fel AJ.-
éknak. (Benkó, 51. 1.) Beretvás Gusztáv, úgy látszik, összeveszett
a hããiban lakó testvérével, s azok emiatt kellemetlenkedtek AJ.-
ékn .

6 sana ratio docet _ az ép, józan ész eligazit.

617. Tisza Domokos Aranynak Geszt, 1854. ápr. 21.
K: MTAK. Kézirattára K. 51 3/807. sz.; csontszinű 1. papír, 22,4×

14,3 cm, 3 fol., 1.1.-n AJ. irásával: „Válasz 8 (5.)" 1_2. 1.: l. szöveg, 2-5. 1.2
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versek, 6. l.: üres. _ Címzés nincs. _ Arany László hagyatékából. (ld. AkÉrt.
1899. 614. l. 807. sz. a.).

M:
2

4"-7

9-1 2

Kiadatlan.
elég soká késtem a válasszal. _ Arany márc. 29-én írt utoljára

tanítványának.
Aranybácsi beteg, . . én elkapom a betegséget . . . . Arany ér _

Az Arany szó _ aláhúzva. _ Tisza D. az aláhúzott szóval a való-
ságos betegségtől eltérő, mintegy Arannyal közös diagnózist állít
fel: levelet nem-író betegségükröl. Erre AJ. utalt előbbi levelében s
okát a „hét országra szóló apathiában" jelölte meg.

én apám szivességiből küldtem _ vagy 2 akó II éves asztali bort,
. attól kell félnem, hogy elveszett; _ AJ. megkapta a bort, de mint
ápr. 22-én írta Lévaynak, mivel feladó nélkül jött, azt hitte, talán
Lévay és barátai küldték. _ Ugyane napon Tompát is kérdezte
erről.

E levélben küldött versek: Áprilisra, Genre-kép, Mi az emlékezet .P
_ Szövegüket ld. e kötet 414-417. l. AJ. máj. 8-i levelében
bírálta meg mindhármat; ld. e kötet 426. l.

618. Arany _ Lévay Józsefnek Nagykőrös, 1854. ápr. 22.
K: MTAK. Kézirattára _ KÍ 513/347. sz. ; szürkéskék 1. papír,

22,2×14,3 cm, 2 fol., 1-4. l.: 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 600. 1. 347. sz. a.).

M:
3_4

9

11-12

18-21

25

26
23-47

48

AJLevJB.II.k. 27-29. 1. Kihagyásokkal.
közelebbi soraid vételével . elhatározám . . rögtön válaszolni, _

Lévay márc. 30-án a nagykőrösi iskolaviszonyokról kérdezte
barátját. AJ. ezért akart hamar válaszolni s ezért bántotta, hogy
erre csak közel egy hónap múlva kerülhetett sor.

egy g'scháft miatt Pesten is jártam ,' _ az ,,üzlet“, amit említ:
húsvét keddjén, ápr. 18-án, a Toldi Estéjét eladta Heckenastnak,
mint erről ugyane napon Tompának bővebben beszámolt.

meg nem irtad (ha te kűldötted) azon hordócska bort, . . . aviso
nélkül. _ Ez az a bizonyos bor, mellyel Gesztről lepték meg.
Ld. Tisza D. ápr. 21-i levelét.

Egy pár szegény legény van ott, ki ir . . _Denique, megfogytunk
_ Gyulai, Pákh, Csengery, Eötvös és Kemény állottak AJ.-hoz
legközelebb a esti írók közül; az ,,utóvégre megfogyatkoztunk"
kifejezés felteöetően elsősorban Petőfit, továbbá a címzettet,
Lévayt illette, aki a pesti irodalmi életet felcserélte a miskolci
tanársággal.

Azon 3 árkusos leiratot mi is kaptuk volt. _ Amely szerint a
kormány megadja a ref. gimnázium nyilvánossági jogát, ha meg-
felel a követelményeknek. Ezek értelmében tizenkét tanárt kellett
alkalmazni; de ezek véglegesitéséről _ politikai múltjuk alapján
_ az állami tanhatóság döntött.

kivéve a cenzurát, _ a vizsgát.
Az algymnasium _ a felsővel . . . _ Az önálló algimnáziumok-

nak csak kisebb helyeken volt jelentőségük (pl. Nagyszalontán,
AJ. ifjúkorában). Ahol már „fel-gymnasium" ıs volt, ott a külön-
állás elvesztette jelentőségét s a két intézmény természetesen
olvadt e ybe. E szerves egységet tükrözik az AJ. felsorolta szak-
tanári pãldák is.

Az értekezlet jegyzőkönyve latin, stb. _Lévay érdeklődött: milyen
nyelven írják? _ A kőrösi gimnázium megkapta a nyilvánossági
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5o_58

64_67

ší
83
84
88_9o

92-93

jogot. Ettől kezdve a hónapok végén tanári értekezleteket kellett
tartám. Az értekezletek jegyzőkönyvét vagy németül, vagy latinul
vezethették. A tanhatóság, sőt a kultuszminisztérium is tett meg-
jegyzéseket a hozzájuk felterjesztett jegyzőkönyvekre; még azt
ıs szóvátették, ha valamelyik tanár aláırása hiányzott. (Benkó,
64._I5. .)

Az igazgató maga is közlekedik a tanhatósággal, de nevezetesebb
tárgyakat a választmánnyal közöl stb. _ Válasz Lévay kérdésére,
hogy az igazgató „az iskolára iıiıgyelő városi vagy egyházi előljáró-
ság előleges megkérdezése nélk ˇ' " intézkedik-e?

Önéletrajzomban . . .hozzá nem tettem, belőle el nem vettem .
Első izben . . . másodizben . . _ AJ. első önéletrajzát 1851. nov.
9-i kelettel irta meg a kir. Tanhatósághoz" (ld. A].kk. XIII.k.
1o2_1o3. 1.) _ Személyi adatai, családi állapota, nyelvismerete s
vállalt szaktárgyainak felsorolása után részletesen feltárta hivatali
beosztásait 1848. márc. 15-től egészen Nagykőrösre költözéséig.
Második hivatalos önéletrajzának kelte _ 1853. jún. 7. (Ld. Aj.
kk. XIII.k. 104-106. l.) _ Erről irt 1853. máj. 23-án Tompának,
máj. 28-án Lévcaynak is. _ AJ. ebben az „életrajzi pótlásban”
felsorolta pálya jat nyert munkáit, kitért a ,,néplap" szerkesztői
munkájára s megemlítette, hogy írt bele néhány verset és „prózai
törvénymagyarázó“ cikket. Nem tagadta, hogy a lapban közölt
verseiben „lehetnek itt-ott olyan célzások, melyek mostani szem-
pontból forradalmiaknak bélyegeztethetnek: de tekintve az akkori
l-:örül1nényeket“, a helyet, hol elszigetelve élt, továbbá ,,csendes,
higgadt kedélyét", megelégedett „némi elfátyolozott célzásokkal
. ott, a mikor és a hol merészebb fellépések tapsokkal jutalmaz-
tattak volna.” (A_]'.kk. XIII. 105. l.) _ Végül felsorolta, hogy a
forradalom óta mely folyóiratokba dolgozott.

Mazzzzás _ Mikulás János, ld. ADATTÁR. -
hiányzik a nervus rerum gerendarum, a gerendák nervusa, _

a „dolgok idege“ vagyis a pénz, az életet tartó gerendákhoz.
per ti, Miskához ,° _ rajtatok, azaz Miskolcon keresztül ment vol-

na Tompához.
Miska sem irt vagy 2 hónap óta, _ Tompa febr. 6-án írt utoljára

A _ ak.J -n
daczára az õles pnblieatióknak, ,,6 iró albumának", „Nép könyvé-

nek “ etc. _ ld. ADATTÁR: HAT ÍRÓ ALBUMA, MAGYAR NÉP KÖNYVE
daczára leveled gúnyos kezdetének _ te voltál az adós _ Lévay

márc. ro-i levelét azzal kezdte, hogy megkapta AJ. „számos”
levelét, holott a levélirásban ő következett volna, mivel 18 53. júl.
16-i levelére, AJ. aug. 9-én már válaszolt.

619. Arany _ Lugossy Józsefnek Nagykőrös, 1854. álpr. 22.
K: Elveszett. _ AJ. válasza Lugossy ápr. 5-i leve ére, melyben a

,,Hadakuta" c. székely regét küldte. _ A levé biztos meglétére utal AJ.
följegyzése Lugossy levelén: „Válasz 22/IV."

620. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1854. ápr. 22. I
K: MTAK. Kézirattára _ K.513/1105. sz.; világoskék l. papır,

22,2×14,4. cm, 2 fol., 1-4. l.: l. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 665. l. 1105. sz. a.).

M: AJLevIB. Ik. 335_338. l. Teljes szöveg.
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15

16-18

34-35

38
50

56
69-70

víílaszoítat . . . már hónapok óta hiába várom _ AJ. febr. 13-án irt
uto jára ompának.

december ótai hallgatásodat, _ AJ. rosszul emlékezett, mert
Tompa febr. 6-án irt nekı s ő arra.13-án válaszolt.

az asztaltól is meg fogom kérdeni, . . . E. Gábor naponkint corres-
pããtdeítl rgštaafetőfávãl, -1; EgrIessyñGá`por nagy hive volt az asztal-
t co tat n s e s sor an ető 've keresett összeköttetést. _
Ld. még AJ. Ercseynek irt 1853. ápr. 27-i levelét és jz.-ét.

Majns 1-jétől megszűnik az ostromállapot: _ Tompa is folyamo-
dott Kassára, végleges felmıäıtésért (ld. máj. 1-i levelét).

Omer basa _ d. ADATT R.
g'schaftet csináltam Toldi Estéjével, _ eladta kiadásra. 1847-ben

irt műve 1854-ben jelent meg.
Kinizsi _ Tóth Kálmán műve.
Múlt hóban a vasúton egy kis átalag bort kaptam; nem te kiiláted P

_ AJ. ekkor még nem kapta meg Tisza Domokos ápr. 2 1-i tájékoz-
tató levelét, mely szerint a bor tőlük érkezett.

621. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1854. máj. 1.
K: MTAK. Kézirattára _ K.513/946. sz. ; csontszinű 1. papír, 25 >< 16,8

cm, 2 fol., 1_4. l.: l. szöveg. 1. l-on AJ. irásával: „Válasz 8/V." Címzés nincs.
_ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 660. l. 946. sz. a.).

M: A_`[LevIB.I.k. 338_341. 1. Kevés kihagyással.
Válasz Arany ápr. 22-i levelére.

7--rr

25

52

73
76

81

Verseim irván ősz-ve kértelek egy kis segedelemre, . de csalat-
koztam. _ Tompa 1853. dec. 18-i levelében kérte verseinek ki-
másolását. - AJ. febr. 13-án _ mint írta _ ,,ihol küldöm."
Tompa tehát megfeledkezett róla. ~ AJ. a febr. 13-án írottakat
máj. 8-án megismételte.

panlo majora eanamus! _ kissé nagyobbakat zengjünk! Itt:
térjíiâıólr emelkedettebb témákra I _ Vergilius I V. eelogájának első
sorá 1.

zsellérségre szorúlunk; _ a hanvai ref. egyház új paplakot
épittetett. Tompáék átmenetileg egy kis, Hanvay Péter által ren-
delkezésükre bocsátott házat kaptak szállásul.

Toldi _ Toldi Estéje.
a Nagyidai Czigányokat stb. _ Utalás Toldy Ferenc értetlen

bírálatára. Ld. Új Magyar Múzeum, ADATTÁR.
Olvastad azt a lantos költészetről irt értekezést a Naplóban ,' _

A Pesti N. 1854. ápr. 26-i sz. Tudomány és irodalom c. rovatban
Újabbkori lantos költészetünk körül c. _ A csillag alatti szerkesztői
megjegyzés szerint: „I1-odalnıunk már nevetségessé kezd válni,
kivált azon részében, mely a felkapott népies iránynak hódol.
Ezen irány magában nem kórjelenség . . de igenis kórjelenségnek
tartjuk azt a modort, melylyel azt kezelik . . czélunk . hogy ez
irány megtisztuljon salakjaitól _ . ." stb. _ A cikk a lap ápr. 28-i
számában is folytatódott. Leszólta Losonczy Lászlót, a ,,ferde
népköltészet” fő képviselőit: Tóth Kálmánt és Szelestey Lászlót.
Nemi ,,költészetlenséget" Lévaynál is talál. _ Ami _ levele
szerint _ Tompának fájt, az a megjegyzés lehetett, hogy a kivitel-
ben ő is ,,elkölcsönzött egyetmást a kontárok gyomi.rásából“

622. Gyulai Pál _ Aranynak Pest, 1854. máj. 6.
K: MTAK. _ K513/123. sz.; csontszinű l. papír. z7,3×zr,7 cm,
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2 fol., 1. l.: l. szöveg, 2_3. l.: üres, 4. 1.: cimzés. Egy bélyeg kivágva. Postai
pecsétek: bélyegen Pesth 6/5 [= máj. 6.]. Nagy Körös 7/5 [= máj. 7,] __.
A l. papíron AJ. irásával: „Válasz ro/5." _ Arany László hagyatékából (ld.
AkÉrt. 1899. 595. l. 123. sz. a.).

M: GyulaiLev. 14o. sz. 184_185. l.
2 Majus elsője eltelt s az igért költemény sehol. _ AJ. nyilván ápr.

18-i pesti tartózkodásakor igért verset.
4_5 a vállalat ügyét mozditod elő. Csengery és Kemény nagyon kéretnek

_ A Magyar Nép könyve c. általuk szerkesztett kiadvány számára
AJ. Mátyás anyja c. versét küldte. (Ld. AJ. 1854. máj. 1o-i elv,
levele és jz.)

623. Arany _Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1854. máj. 8.
K: MTAK. Kézirattára _ K.51 3/857. sz.; világoskék l. papír, 22, 3 ×

X 14,3 cm, 2 fol., 1_2. l.: l.,szöveg, 3_4. l.: üres. Cımzés nincs. _ Arany
László hagyatékából (ld. AkErt. 1899. 615. 1. 857. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tisza D. ápr. 21-i levelére.

5_6 Eccé! Ki gondolta volna, hogy a kis hordó Gesztről érkezett! _ Íme l
Ld. ápr. 22-i leveleit. Lévaynak és Tompának.

11_13 Egy becsületes jó akaróm, . fel is adta a finánc-zsidónak, mint
eltitkolt bort, stb. _ Gúuyosan jellemzi itt a velük egy házban lakó
feljeleutőt, aki a háztulajdonos: Beretvás Gusztáv testvére volt.

22 Az arany-érrel csak tréfálni látszik: de aligha igaza nincs. -
Tisza D. előbbi levelében azzal tréfálkozott, hogy a rossz levelezés
őrá is átragadó hibája mesterétől származik: „Arany ér".

32 Most küldött versei _ Áprilisra, Genre-kép, Mi az emlékezet? c.
versek szövegét ld. ekötet 414-417. 1. _ Az Áprilisra megjelent
TDHV. között (76. 1.) a ró változtatásokkal:

1. vrsz. 4. sor: „Valahol jobb kvártély" _ helyett: ,,kvártély
volna".

2. vrsz. 2. sor: ,,. . . e föld " _ helyett: _ ,,. a föld ..
4. vrsz. 1. sor: „Azólta” _ helyett: „Azóta . . .“

_ A Mi az emlékezet .P c. vers szintén megjelent TDHV. között
(11_78 1.). _ AJ. a hiányzó sorvégi vesszők pótlásán kivül a
következőket módosította: (mivel nincs versszakokra tagolva, a
módosításokat ezúttal sorszánıozás szerint közöljük:)

96. sor: „S örökké . ." _ helyett: „S örökre . ."
112. sor: „Bús özvegy sirhalom felett?“ _ utána AJ. betoldott

egy sort:
,,Ruhája gyász, arca komor."

113. sortól a vers végéig terjedő részt AJ. külön versszakban
közölte.

624. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1854. máj. 8.
K: MTAK. Kézirattára _ K.513/1107. sz.; világoskék l. papír.

22,2 × 14,4 cm, 2 fol., 1_4. l.: 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László hagya-
tékából (ld. AkÉrt. 1899. 665. 1. 1107. sz. a.).

M: A_]ˇLevIB. I.k. 342-344. l. Kevés kihagyással.
Válasz Tompa máj. r-i levelére.

15-16 három éve hogy köttettem egy könyvet, mellybe apró verseimet össze
akarom irni, _ errõl már febr. 13-án is irt Tompának.

18_19 kevés procrastinatio után - halogatás után.
22 pro superabundanti, _ mindezeken túl, ráadásul.
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36 Lxxxy _ Losonczy László.
53 ő haemorrhoidalis ember, _ aranyeres.
58 a lantos értekezést Olvastam, _ az értekezésről Tompa máj. 1-i

levelében is szó van. _]ˇz.-t ld. ott.
71_72 é.Să:ász. .haűtétől őte Erdélyben van. _ Haótától óta, vagyis

r g a.
77_78 sétál Sz. György reggelén, . Zrlnyiben. _ Apr. 24-én, a költözé-

sek, szegődések szokásos napján . hasított ujjú zsinóros menté-
ben. _ Bizonyos mezőgazdasági munkakörökben is Szt. György
napjától Szt. Mihály napig, azaz szept. 29-ig szerződtek.

80-81 procnl negotiis _ távo a gondtól, ügytől-bajtól. (Beatus ille . . .)
Horatius II. epodosának sokat idézett kezdő sora.

625. Arany _ Gyulai Pálnak Nagykőrös, 1854. máj. ro.
K: Elveszett. Válasz Gyulai máj. 6-i levelére, melyre AJ. rálrta:

„Válasz 1o/V _ AJ.: Mátyás anyja c. verse megjelent a Magyar Nép
Könyve (Pest, 1854.) c. kiadványban.

626. Tisza Domokos Aranynak Geszt, 1854. máj. 13.
K: MTAK. Kézirattára _ K.51 3/808. sz.; csontszmű 1. papír, 22,5)-(

14,2 cm, 2 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2_4. l.: versek. _ Címzés nincs. _ A l.
papíron AJ. irásával: „Válasz 20/V." _ Arany László hagyatékából (ld.Aı<Érız. 1899. 614. 1. 808. sz. 8.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany máj. 8-i levelére.

2_3 feltettem az ügyetlenség koronáját e borkilldés iigyében. _ Nem volt
rajta feladó s AJ. nem tudta: kitől jött az ajándék. (Ld. máj. 8-i
levelét és a levél jz.-t.)

6_7 Verseim . . csak háromra tudtak felszaporodni. _ E három vers:
Panasz, Tavaszkor, A két bojtár. Szövegüket ld. e kötet 429-432. 1.
AJ. bírálatát máj. 2o-i levelében küldte; ld. e kötet 432_433. l. _
A három közül csak a Panasz jelent meg TDHV. között (79. 1.).

Io házi ura érdemes testvérjét _ azt, aki AJ.-t a borküldemény
miatt följelentette a fiııáncnak.

94 A két bojtár c. vers 8. vrsz. 4. sora: „Gaz szerető, ocsmány
r[ingy]ó“ _ után, csillag alatti lalpalji jegyzetben Tisza D. a
következőt írja: mind a bugaci csár a, mind a Csikó bőrös kulacs
szerzője . ide tették volna. _ A ,,ringyó" szó Orczy Lőrinc:
A bngaci csárdának tiszteletére vers kezdő soraiban benne van: „Csi-
kósok oltárja, juhász kápolnája, | Betyárok barlangja, ringyóknnk
tanyája." _ Csokonai: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz.

627. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1854. máj. 20.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 51 3/858. sz.; viláãoskék l. papir, 22,3 ×

14,3 cm, 2. fol., 1_2.: l. szöveg, 3_4. 1.: üres. _ mzés nincs. _ Arany
László hzgy.«aëkábõ1(ıd.A1rÉrt. 1899. 615. 1. 81.-,8.sz. z.-1.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tisza D. máj. 13-i levelére.

4_5 Nem is adják fel többször . .. laktársam elköltözött a háztól, _
Beretvás Károly; id. ADATTÁR.

7_8 most az érés a fő dolog ,° azért a virágokat ne is erőltesse, _ Tisza.D.
szeretett volna érettsegizni a kőrösi gimnáziumban. AJ. az erre
készületet most fontosabbnak vélte a versirásnál.

I0 Most küldött versei köziil az első (Panasz) legjobb, _ szövegét ld, e
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kötet 429_43o. 1. AJ. változtatás nélkül vette fel TDHV. közé
(ág. 1.). Csak a 2. vrsz. 4. sorában a nérnetesen irt „ach I" felkiáltást

a át „ah”-ra s elhaãta utána a felkıáltójelet s a kozpontozáson,
sorvégi vesszőkön m osltott. _

12_13 Egy pár sajátlagos tropus nehezlti, _ képes kifejezés, szókép.
14 A második (Tavaszkor „= tavasszal) _Averset ld. e kötet 430. 1.
17 az ő force-a _ Petőfı fo ereje, ugyessége.
23_24 Az utolsó vers r_ó szavában nincs obscoenum, _ A „1ingyó“

szóban nincs trágárság.
27 A harmadik (Két bojtár) _ A vers szövegét ld. e kötet 431. 1.

628. Gyulai Pál _ Aranynak [Pest, 1854. máj. vége kb.]
Elveszett. _ Utalás a levélre: Gyulai 1854. jún. 8-án kérdezi, meg-

kapta-e AJ. azt a pénzes levelet, melyben a zo p).ftot küldte a Népkönyvben
megjelent versért. (Mátyás anyja) _ Továb á ld. AJ. jún. 11-i sorait,
me yek szerint a pénzes levél nem érkezett meg.

629. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1854. máj. 31.
K: MTAK. Kézirattára _ K.!513/947. sz.; csontszinű 1. papír, 21,2 X

13,5 cm, 2 fol., 1. l.: 1. szöveg, 2_3. l.: üres, 4. l.: címzés. Viaszlpecsét
kivágva. Postai pecsétek: két bélyegen Putnok 3/6 [= jún. 3.], Misko cz 4/6
[= jún. 4.], Pesth 6/6 [= jún. 6.], Nagy Körös 7/6 [= jún. 7.]. _ Arany
László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 660. l. 947. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 345. l. Teljes szöveg.
Válasz Arany máj. 8-i levelére.

3_4 egy helyesírási hibámat nagylelkiten megcorrigálsz. _ AJ. javítása
láthatólag rosszul esett Tompának. AJ. máj. 8-i levelében idézett
barátja 1853. dec. 18-i leveléből. Ennek során a felszólitó mód
Tompánál hiányzó jelét zárójelben kitette: ,,küld(d) el nekem;"

14 noták, és ultimátumok utján _ jegyzékek és felszólitások útján.

630. Gyulai Pál _ Aranynak Pest, 1854. jún. 8.
K: MTAK. Kézirattára _ K.513/125. sz.; csontszinű 1. papír, 21 >< 16,9

cm, 2 fol., I. l.: I. szöveg, 2_3 1.: üres, 4. l.: cimzés. _ Egy bélyeg kivágva. _
Postaı pecsétek: bélyegen Pesth 8/6 [= jún. 8.], Nagykőrös, 9/6 [= jun. 9.],
_ Arany László hagyatékából. (ld. AkÉrt. 1899. 595. l. 125. sz. a.)

M: GyulaiLev. 142. sz. 185. 1.
2-4 Kaptad-e utolsó levelemet? Husz pengőforinttal . . . a „Népkönyv"-

ben kijött költeményedért. _ A Mátyás anyjáért (Magyar Nép köny-
ve, 1854. 39_ 1. 1.) _ AJ. jún. 11-i válasza szerint Gyulai „pénzes
levelének színét sem 1átta", tehát elveszett.

9_1o Kovács bácsinak Laczi és julcsa számára vett vásárfiáját _ Ko-
vács János, 'I`isza Domokos nevelőjének Arany gyermekeinek szánt
ajándéka; kések: Ld. Gyulai jún. 23-i levelét.

I3_I4 jókai talán ma kifizeti kontodat sürgetni fogom. _AJ. 22 ftos
számláját kellett volna kifizetnie a szabónak, feltehetően a nála
levő Arany kéziratok terhére. Folyóiratában, a Délibábban AJ.-tól
utoljára 18 5 3 novemberében jelent meg két költemény. Ezek tisz-
teletdijával tartozott volna még? A valószinűbb lehetőség: Jókai
Délibábja 1854. márc. 8-án beolvadt a Hölgyfutárba. '1`iz nappal
ezután meghalt Nagy Ignác, a lap addigi szerkesztője, akire AJ.
neheztelt. Nagy Ignác halála után AJ. ismét közölt verseket a
Hölgyfutárban; 1854 októberében: A pusztai filz, majd november-
ben Reg és est c. versei jelentek meg. Lehetséges, hogy ezeket a
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verseket eredetileg Jókainak, illetve a Délibábnak küldte s ezek
tiszteletdijából ke lett volna Jókainak AJ. számláját kiegyenlíte-
me.

15_16 beszélyem végszakaszával épen most kinlódom - Gyulai: Varju
István c. elbeszélése A Magyar Nép könyvében jelent meg. (I. resz
41-69. l., II. rész 1o9_159. l.)

631. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1854. jún. ro.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/809. sz.; világoskék l. pa ír, 22,8 X

14,5 cm, 2 fol., 1_2. l.: l. szöveg, 2 3. l.: vers, 4. l.: címzés. Fekete viasz-
csét-maradvány. Postai pecsétek: bélyegen Grosswardein 12/6 [= jún. 12.],

gleagy kőrös 15/6 [= jún. 15.] _ Melléklet: külön lapon A tótról c. vers 1 fol.,K. 513/813. sz. s. -Arany Lászıõ hagyatékábol (ld. Aızsı-:. 1899. 614. 1. 809.
és 813. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Arany ezt megelőzően máj. zo-án irt Tisza D.-nak.

2 Sebesen repülnek az órák, kivált Pesten, _ Tisza Domokos és
Kovács János a pesti utat megelőzően látogathatta meg AJ.-t.
E látogatásról Benkó is megemlékezik (70. 1.).

7 S hát a contók P _ A számlák Tisza D. zsebében valószínű újabb
könyv vásárlásai, valamint az egészsége érdekében külföldre ké-
szülődéssel kapcsolatos beszerzések eredménãei lehettek.

11 olvassa végig a következő verset. _ Cime: nérzet; szövegét ld. e
kötet 435-436. l. AJ. elismeréssel irt róla júl. 8-i levelében; ld. e
kötet 455. l. és utóbb felvette TDHV. közé (80-81. l.).

Bár Tisza D. itt csak egyes számban ir a leveléhez mellékelt
versről, mégis itt közöljük A tótról c. versét is, melyet AJ. az
Önérzettel együtt birált meg. Az is lehetséges, hogy Domokos
Kőrösön adta át birálatra.

632. Arany _ Gyulai Pálnak Nagykőrös, 1854. jún. 11.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/164. sz.; vilá oskék l. papír, 22,4 X

14,2 cm, 2. fol., 1. 1.: l. szöveg, 2_3. l.: üres, 4. 1.: cšnzés. Fé vörös viasz-
pecsét. Postai pecsétek: bélyegen Nagy Kőrös, 11/6]š= jún. 11.], Pesth 12/6
[Í 12.]. _ Arany László hagyatékából (ld. Ak rt. 1899. 596. l. 164. sz.
a. .

M: GyulaiLev. 143. sz. 186. l.
Válasz Gyulai jún. 8-i levelére.

4_5 versem nincs kész s igy nem küldhetek, hacsak a közelebbi napok
nem hoznak valamit. _ AJ. a Jlíátyás anyja után A fitlemiilét
küldte a Magyar Nép Kónyvébe.

6 pénzes levelednek színét sem láttam. _ Gyulai jún. 8-i levelében
említette, hogy Csengery AJ.-nak A Magyar Nép Kónyvében
közölt Mátyás anyja c. költeményéért 20 pengő forintot küldött.
A pénzes levelet Gyulai adta postára, azonban siettében feladó-
vevény nélkül (ld. jún. 12-i levelét). Így veszhetett el.

7 jetzest emlitett etrõt tetemtt, ._ Jánosi Fsrsns, ld. ADATTÁR.
16 Kiildhetnétek egy példányt a füzetekből, _ A Magyar Nép Könyvé-

ből, _ amely füzetes fornıában, de kötetbe szánt, folyamatos
lapszámozással jelent meg.

I7 Ha jókai nem akarná a 22 ftos contót me fizetni, _ Arany szabó-
számláját. _ Jókai utóbb Gyulainak küldte el a pénzt, mert nem
tudta, kinek kell kifizetnie (ld. Gyulai jún. 16-i levelét). _AJ. jún.
19-én kérte Gyulait, hogy az összeget Goldner szabónak fizessék ki.
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633. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1854. 11.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1108. sz.; v' ágoskék l. papír,

22,4 X 14,4 cm, 2 fol., 1-2. l.: 1. szöveg, 3_4. 1.: üres. Címzés nincs. _ Arany
László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 665. l. 1108. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 345-347. 1. Kevés kihagyással.
Válasz Tompa máj. 31-i levelére.

19-21 Verseidről . . . Császár _ Császár Ferenc a Divatcsarnok máj. 20-i
számának első lapján, Tompa nevét koszorúba foglalta s úgy
értékelte költészetét. Nemcsak „ragyogó géniuszát“ méltatta,
hanem a népiességet lejáratóknak is odafricskázott: „azon pár jó
fiú, kik Tompát ép oly kevéssé tudják költőnek, mint Vörösmartyt,
vagy Garayt, sőt készek megtépni még Petőfi koszorúját is, ép
ezen határtalan bárgyúságok által árulják el képtelenségöket arra,
hogy a valódi költőt és költészetet felfoghassák, megitélhessék".

43-44 krumplihoz hasonlitom háztelkedet, _ Tompa 1850. okt. 27-i
levelében rajzolta le telkét az épületekkel Aranynak (ld. AJ. kk.
XV. k. 295. l.) _AJ. ezta rajzot i ette „krumpli” jelzővel. (Ld. AJ.
1850. nov. 20-i és Tompa nov. 30-i leveleit u.ott 302, 305. 1.)

634. Gyulai Pál _ Aranynak Pest, 1854. jún. 12.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/126. sz.; csontszinű 1. papír, 20,8 X 17

cm, 2 fol., 1_2. 1.: 1. szöveg, 3. l.: üres, 4. 1.: címzés. Bélyeg kivágva. Postai
pecsétek: Pesth 13/6 [= 13.], Nagy Körös 14/6 [= jún. 14.] _ Az 1. l.-n
AJ. irásával: ,,v[álasz] a következővel" - Arany László hagyatékából (ld.
AkÉrt. 1899. 595. l. 126. sz. a.).

M: GyulaiLev. 144. sz. 186-187. l.
Válasz Arany jún. 11-i levelére.

3_4 Szilágyi Sándornak gondolhatsz, _ Szilágyi az önkényuralom
kezdetén többféle folyóirattal próbálkozott, betiltásuk után más
címen adta ki anyagukat. Zilá t anyagi viszonyai és bohém ter-
mészete miatt többször megesett, hogy adós maradt az írói tiszte-
letdíjakkal is. (Ld. még az AJ. kk. XV. k. 900. l. Szilágyi Sándorral
és folyóirataival foglalkozó anyagát.)

11-12 Csengery még a ,,Népkönyv“ megjelenése előtt átad nekem 20 p.
forintot, _ AJ: Mátyás anyja c. költeményének tiszteletdiját.

13-16 a növeldébe kellvén mennem, _ Gyulai ekkor Szőnyi Pál fiúnevű
intézetében is tanított.

22 Mihelyt beszélyem második részének diját fölveszem, _ Varjú
István c. elbeszélése ekkor jelent meg.

28-36 Leveled . nem mutattam meg Csengerynek,- AJ. ui. azt írta jún.
11-én, hogy verset nemtud küldeni, mert nincs semmi készen. =
Gyulai a postán az ő hibájából elveszett pénzt még október végéig
sem tudta előteremteni. AJ. nov. 6-i levelében igyekezett õt meg-
ny1ıgtatni. _

37 jókai . igérte, htígy kifizeti Goldnert, _ Utóbb kiderült, Jókaı
nem tudta, kinek ke a pénzt kifizetnie (ld. Gyulai jún. 16-i leve-
lét). _ AJ. 19-én megírta Gyulainak Goldner címét s 23-án
Gyulai már küldte is a szabó elismervényét.

41 Hogy tiszteletpéldányt nem kaptál _ A Magyar Nép Könyve c.
füzetes kiadványból; ezt AJ. jún. 1 1-i levelében tette szóvá.

46 Kovács bácsi vásárfiáját _ Arany Juliskának és Lacinak.
635. Gyulai Pál _ Aranynak Pest, 1854. jún. 16.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/127. sz.; csontszinű l.lpapir,_ 20,9 X

16,9 cm, 2 fol., 1; l.: l. szöveg, 2-3. l.: üres, 4. l.: címzés. Bé yeg kıvágva.
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Postai csétekz Pesth 17/6 [= jún. 17.], Na Körös 18/[6] [= 18.]. _
Az megãlãlitás fölött AJ. irásával: ,,V[ála]szg1-`i1ásnap" J

M: Gy1ılaiLev. 145. 187. l.
2_4 jókaíéfen most küldé el hozzám a 22 p. forintot, kifizessem

. . . _ . Gyulai jún. 12-i levelét és jz.-ét
6 Az elveszett 20 p. is 2_3 nap alatt kezedben lesz. _ Gyulai opti-

mizmusa alaptalannak bizonyult. A pénzt nem tudta előteremteni.
Őszi irt szinte minden levelében visszatért a kérdésre, AJ. baráti
megãrtéssel elengedte a tartozást; az ügyet nov. 6-i meleg hangú
levelével zárta le.

636. Tompa Mihály _ Aranynak [Hanva, 1854. jún. 17.]
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/948. dz.; csontszinű l. papír, 21,3 X

13,6 cm, 2 fol., 1-4. 1.: l. szöveg. Címzés nincs. AJ. irásával: „V _ Arany
Lászlo hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. õõs. 1. 948. sz. zt.).

E levél kéziratán a megszólitás fölött Arany László irásával: ,, 54. jún.
17" _ olvashato. Arany Lászlo igy ıs kozolte (AJLevIB. I. 350-4. 1.)-
A levél kéziratának végen azonban a keltezés Tompa irásával: „jun. 23.
1854.” _ Itt Tompa tévedéséről lehet csak szó, mert AJ. 23-án már
Tompa e levelére válaszolt. _ Arany Lászlónak még meg ehetett a levél
borlté.kja, 17-i postai pecséttel, azért keltezte a levelet 17-re. _ Döntő bizo-
nyíték nem lévén, _ a tényeket rögzítve _ a levelet Arany László szerint,
17-i kelettel közöljük. (S.Gy.)

M: AJLevIB. I. k. 347-349. l. Kevés kihagyással.
Válasz Arany jún. 11-i levelére.

14_15 bonafide, mért én azt gondoltam a versek röâtöni elküldetését kértem.
_ Jóhıszemuen. A folyoıratokból lemásolt ompa-versek ugyeben
lg. Tompa 18153. ílec. 18-1, AJ. 1854. jan. 13-1, Tompa máj. 1-1 es

. ' . 8-i it.J maj eve e
60 Császár vonzalmát irántam, _ ld. Császár Ferencnek Tompa köl-

tészetéről írott kritikáját AJ. 11-i levele jz.-ben.
63_64 A locus communisok s phrasisok nem teszik a birálatOt,' _ a köz-

helyek, elcsépelt kifejezések.
71_72 jókay még csak megjelenését sem tartja érdemesnek lapjában meg-

emlitni. Ha a Vadrózsák volnának .P _ Jókai ekkor mással volt
elfoglalva, hiszen folyóiratát, a Délibábot ez év márc. 8-án beolvasz-
totta a Hölgyfutárba. _ Tóth Kálmán: Szerelmi vadrózsák c. kötete
18 5 3-ban jelent meg.

73 X-ek! _ az egykori ,,Tizek Társaságá"-nak tagjai.
77 Toldi Miklós _ az első Toldi Heckenast-féle második kiadása.
94_95 Én most zsellérségen lakom-_ a lelkészi lak építése miatt. Ld.

Tompa máj. 1-i levelét.

637. Arany _ Gyulai Pálnak Nagykőrös, 1854. 19.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/165. sz.; világoskék 1. papír, 22,2 X

14,2 cm, 2 fol., 1. 1.: l. szöveg, 2_3. l.: üres, 4. l.: cimzés. Postai pecsétek:
bélyegen NagyKőrös 20/6 [= jún. 20.], Pesth 20/6 [= jún. 20.] _ ,,Nach
abgang der Post." _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 596. l.
165. sz. a.)

M: GyulaiLev. 146. sz. 187. 1.
Válasz Gyulai jún. 12-i és 16-i leveleire.

2_3 Lehetlen verset killdenem Csengerinek e füzetre. _ Gyulai 12-
éu irta, hogy Csengery „felfüggesztette” A Magyar Nép Könyve II.
füzetének nyomatását, mert AJ.-tól verset vár.
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3-4 Ide zárom a nyugtatványt a 20 pftról. _ A Csengery kiutalta
Mátyás anyja c. vers tiszteletdíjáról, mely elveszett a postán.
Gyulai _ annak ellenére, hogy az ő hibájából veszett el _ jún.
12-i levelében kérte: AJ. nyugtázza az összeget Csengerynek.

5 A 22 pengöt Goldner-nek légy szives fizetni, _ ld. Gyulai jún. 12-i
levele jz.-ét.

9 A 20 pengőről tehát ezennel végkép tisztában vagyunk. _ Azaz AJ.
teljesen elengedte Gyulainak visszafizetését. AJ. e gesztusa éppen
nem vall auyagiasságra I

Cimzésben: Úri utcza _ mai Petőfi S. utca.

633. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1854. jún. 21.
K: NSZAJEM _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára _ A.299/I.
fll M: Ercsey, 92-94. l. Kihagyásokkal. _ Szendrey Zsigmond: Kiadat-
lan részek Aranynak Ercseyhez irt leveleiből. It 1917. 465 l.

2 Félve nézem meg leveled dátumát: _ Ercsey utoljára márc. 30-án
irt, AJ. azóta tartozott a válasszal.

8-9 a buza árával terhelt leveledet . . megkaptam, _ Ezt Ercsey febr.
25-én küldte sógorának.

10 a Bondár-féle kötelezvényt _ a 100 p.frt.-ról, amivel Bondár
István tartozott AJ.-nak.

14 Íldeglehet, hogy Arany György keresete is való, _ Ercsey márc.
30-án írta, hogy „valami Arany György nevü ember" 2 p.frt, 45
kr.-t követelt AJ.-tól, minthogy ezt adó fejében AJ. helyett rá
vetették ki. AJ. e válasza szerint távolabbi rokona lehetett.

17 Földeim . . . AJ. földjeinek felsorolásában szerepel a „vékás” és
,,köb1ös” föld elnevezés. A ,,vékás" földterület: amelyet egy véka
búzával be lehetett vetni. A ,,véka“ = 20 vagy 30 literes űrmérték.
Szalontán _ Debreczeni István közlése szerint _ a „vékás” 30
literes űrmértéket jelentett. _ A ,,vékás" föld a ,,köblös" földnek
1/4 része.

38 Tehát az ügyvédi vizsgálat! _ Ercsey ügyvédi vizsgáját június
elején már letette. (Ld. júl. 16-i levelét.)

43-44 Nálunk a vizsgálatról még csak beszélnek, _ a tanári vizsga
letételéről, amelyet AJ.-nak _ tekintettel irodalmi munkásságára
_ valóban elengedtek.

53 „ne quid respublica detrimenti capiat." _ Nehogy valami baj érje
az államot _ írja AJ. a mondást saját kis családi közösségükre
vonatkoztatva.

61 „elszakadott testvértelen ágát nemünknek" _ Vörösmartynak
Zrlnyi c. költeménye nyomán (2. sor)

67 Irhatna, Linának és Málinak, _ Ercsey Sándor felesége és
sógornője. _

72-74 Húsvétkor egy pár hetet Pesten töltött a veres, egy itteni fiatal
professorné kiséretében, _ Arany Juliskát nevezik ,,veres“-nek a
családi levelekben. Ekkor Lengyel Dánielné, Schiszszel Jozefa _
irói nevén: „Dalma” kiséretében volt Pesten.

74 Szentpéterit (a szinészt) _ Szentpétery Zsigmondot. _ I
78 Károlival olly ritkán találkozom, _ Károlyi Sámuel a szinten

Szalontáról Kőrösre származott Orvos.
81 praeferance = kártyajáték.
81 obscurus emberek _ homályos, sötét, jelentéktelen.
85 Szász Károly pap a Székelyföldön, _ Szász felesége 1853 nyarán
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meghalt. Kőrösi tanári véglegesítése is bizonytalan volt. Í előbb
Keícskemétre ment tanárnak, majd Kézdivásárhelyre glélkész-
n .

36 A kalendárium és népkönyv csinálók erősen ostromolnak
két nap múlva, jún. 23-án Tompának szintén írt errõl. Ez év aug.
12-én küldte Ballagi Mórnak a Protestáns Képes Naptár számára
A bajusz c. ,, Vig beszély"-ét, mely 1855-re meg is jelent (32-38. 1.)
_ A Magyar Nép Könyve c. füzetek számára _ Csengery meg-
bízásából _ Gyulai sürgette versekért. (Ld. máj. 6-i, jún. 12-i,
leveleit, utóbb a jún. 28-t is.)

100-102 lesz kilátás ezentúl accidentiára is, . . . _ mindig jobban esik, mint
a fixum. _ Mellékes jövedelemre tehetnek szert az érettségi vizs-
gákkal, s ez a törzsfizetésnél jobban esik.

104-105 felrándulni Tompához, Pestre vagy a Balaton mellé (hol Gondol
Dani lakik) _ AJ. sehova sem ment 1854 nyarán. Gondol Dániel-
lel való kapcsolatának előzményeiről ld. az előbbi lev. kötetben
(AJ. kk. XV. k. 828. 1.).

639. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1854. jún. 23.
K: a Tornallyán őrzött Tompa rehkviák között _ Arany László

szerint.
M: AJLevIB. I. k. 350-354. l.
Válasz Tompa jún. 17-i levelére.

2 hagyjuk a recriminatiokat, a mea culpákat, _ a szemrehányáso-
kat, a bünbánatot.

27-28 Reményem van a nyári szünet alatt valami nagyobbat állithatni elő ,'
- Ld. a Daliás Idők II. dolgozata; AJ. kk. V. k. 449. 1.

67 „Szegény tatár!" _ ld. Kisfaludy Károly: A bánkóáó férj és
Vörösmarty: Szép asszony c. verseit.

74 Hozzá _ Petőfi tréfás verse.
77 az első impetusban _ lendületben.
82 tertium non datur. _ Nincs harmadik lehetőség. (Logikai kifej.)

100 „sine ira et studio" _ Harag és részrehajlás nélkül.

640. Gyıılai Pál _ Aranynak kn. [Pest, 1854. jún. 23 kb.]
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/124. sz.; csontszinű 1. papír, 11,8 X

13,5 c.ı:11, 1 fol., 1. l.: 1. szöveg, 2. 1.: üres. Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 595. 1. 124. sz. a.).

M: GyulaiLev. 148. sz. 190. l.
Válasz Arany jún. 19-i levelére.

2 Ide zárva küldöm a nyugtatványt. Goldner tiszteltet _ AJ. és
szabója ügyéről ld. Gyulai jún. 12-i levelét és annak jz.-ét. Goldner-
hez csak „hannadszorra" eresztették be Gyulait. _ E tény a kel-
tezetlen levél írásának idejét illetőleg is tájékoztat. AJ. jún. 19-i
levele _ a postai pecsét szerint _ 20-án Pesten volt. Gyulai nyil-
ván már 21-én felkereste Goldnert, de mivel csak ,,har1nadszorra"
engedték be, ez feltehetően 23-án lehetett, amikor Gyulai nyilván
Íıäınnal postára adta Goldner nyugtáját. E levelét tehát kb. 23-án
r atta.

6 A 20 p.frt. azért nem küldhetem még le, _ AJ. postán elveszett
írói tiszteletdija. Gyulai nem vette tudomásul, hogy AJ. 19-i leve-
lében végkép elengedte a Gyulai hibájából a postán elveszett 20 pft
megtérítését.
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Nagyon kér Csengeri, hogy irj a harmadik füzetre. _ Gyulai a
kérést 28-án megismételte. Ezt követően küldte el AJ. A fülemüle
c. ,,Igaz mesé"-jét A Magyar Nép Könyvébe.

Mit csináljak a Julcsa és Laczi késeivel P _ Kovács János vásár-
fiának küldte ezeket AJ. gyermekeinek. Gyulainál vártak az
alkalomra, hogy eljussanak Kőrösre. Már Gyulai jún. 12-i levelében
is szó van róluk.

Lévai köszönt. _ Gyulai e napokban kaphatta meg Lévay József
jrún. 19-i levelét Miskolcról, melyben jelezte, hogy AJ. nyáron

ompáhozlkészül, jó lenne, ha akkor Gyulai is eljönne. (Ld. Gyulai-
Lev. 189. .)

641. Gyulai Pál _ Aranynak Pest, 1854. jún. 28.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/128. sz.; csontszinű l. lpapír, 20,8 X

16,9 cın, 1 fol., 1-2. l.: 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany Lász ó hagyatéká-
ból (ld. AkE1t. 1899. 595. 1. 128. sz. a.).

M: GyulaiLev. 149. sz. 190-191. l.
2

9

11

15-16

19-zo

2 1

Ujra rád rontok még pedig versért. _ Gyulai előbbi keltezetlen
levelét kb. 23-án írta S már abban is közvetítette Csengery kérését:
küldjön AJ. A Magyar Nép Könyvébe verset. _ AJ. ezt követően
küldte Gyulainak A fülemülét. (MNépK. I. k. 219-223. 1.)

Azon bizonyos összeg; pénzt . _ Mátyás anyjának tiszteletdíja,
amelyet Gyulai felad vevény nélkül adott fel és elveszett. AJ. 19-i
levelében hiába engedte el neki a visszafízetést, Gyulai az ő hibájá-
ból elveszett 20 p. forintot mindenképen meg akarta tériteni.

Hát azokkal a késekkel mit csináljak P _ Kovács János vásárfiá-
ajándékai AJ. gyermekeinek; Gyulainál vártak alkalmi postásra.
Már előbbMentovic.hcsal kellett volna Kőrösre küldenie (ld. Gyulai
jún. 8-i levelét.)

az irói segélypénztár ügye, melyet Török ugyan compromittált kissé,
_Török János szerkesztőt kor- és pályatársai mint a megbízhatat-
lanság megtestesítőjét ismerték anyagi tekintetben is. Az írói
segélypénztárral kapcsolatos ügyét Csengery még később is emle-
gette (Gyulainak, 1855. nov. 27. GyulaiLev. 228-229. l.) _ Ld.
még Magyar Írok ssgëıysgyısts, ADATTÁR.

Eötvös a ,Népkönyvben' közlött versedtől egészen el van ragadtatva.
_ AJ.: Mátyás anyja c. költeménye A Magyar Nép könyvében
jelent meg (I. k. 39-41. l.)

a harmadik füzetre egy kis novellát -irt (Eötvös) _ A molnár
leány c. Eötvös-novella A fülemülével egy számban jelent meg
(MNépK. 315-364. l.)

642. Arany _ Gyulai Pálnak kn. [Nagykőrös, 1854. jún.„28. után]
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1 51. sz.; csontszínu l. papír,

14,1 X 22 cm, 1 fol., 1. l.: 1. szöveg, 2.1.: üres. nincs. _ MTAK. 6/1939.
M: Kiadatlan.
Válasz Gyulai jún. 28-i levelére.
E keltezetlen levél írásának ide'ét egyértelművé teszi: 1. Gyulai két

4_5

934

megelőző, kéziratot sürgető levele ág. jún. 23-i és 28-i), 2. az, hogy
AJ. A Magyar Nép Könyvébe kül ` munkáját, 3. hogyA fülemüle

t tt íd"be ' 1 t .
a kíeıdlélãém rociz. n_Je E; ıéiičlšen másoknak is panaszkodott, pl.:
Szilágyi Istvánnak, márc. 9-én, Lévaynak ápr. 22-én, Tompának.
szept. 24-én.



643. Tompa Mihály _ Aranynak [Hanva], 1854. jún. [30.]
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/949. sz.; csontszinű l. papír, 21,2 X

13,5 cm, 2 fol., 1-3. l.: l. szöveg, 4. 1.: címzés. Viaszpecsét kivágva. Postai
pecsétek: Tomallya 1/7 [= júl. 1.], Pesth 3/7 [= júl. 3.], Nagy Kőrös 4/7[= júl. 4.] -_ Arany Laszıõ hagyatsızabõı (ld. A1-:E1-:. 1899. 699. . 949. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany jún. 23-i levelére.

2-3 En sem szólok többet arról a dologról _ levélbeli összezördüléseik-
ről. Ld. Tompa máj. 1-i és 31-i, továbbá AJ. máj. 8-i és jún. 11-i
leveleit.

8-9 Szilágyit vagy mást . . kik te veled jöhetnek, _ AJ. előbbi levelé-
ben jelezte, lehetséges, hogy kollégái közül esetleg Szilágyi Sándor
hozzá csatlakozik.

23_24 mint mikor ő és Petőfi egymással találkoztak nálam. _ Petőfi
184 júl. 6-án írta Bejéről IX. Uti levelét. Ez alkalommal talál-
koz atott Tompánál Szemere Miklóssal.

44-46 Kemény-Csengeri liga a Vasárnapi ujság _ Kemény Zsig-
mond és Csengery Antal szerkesztette a Magyar Nép Könyvét, mıg
a Vasárnapi Újságot Pákh Albert. Mindkettő ez évben indult.
Ld. ADATTÁR

644. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1854. júl. 2.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/810. sz.; csontszinű 1. papír, 28,7 X

22,9 cm, 2 fol., 1_2. 1.: 1. szöveg, 2_3. l.: versek, 4. l.: címzés. _ Piros
Viaszpecsét-maradvány. _ Postai pecsétek: bélyegen Grossvvardin 3/7 [= júl.
3.], Szolnok 6/7 [= júl. 6.], Nagy Körös 7/7 [= júl. 7.].

M: Kiadatlan.
2 Kiálts restség, ordits lelkiismeret, ,_ a bibliai idézet eredeti for-

mája: „Ordits kapu, kiálts város." Ezsaiás próféta könyve (14, 3 1 .)
_ Tisza D. ezelőtt jún. 10-én irt utoljára AJ.-nak.

13 honi [hony] soit qui maly pense! _ ,,Szégyellje magát, aki rosszat
gondol erről." 14. sz.-i francia közmondás. (Ld. Tóth B. 169. 1.)

14- 15 köh ögésem, melyet Kőrösön is hallattam, _AJ., Tisza D. és Kovács
János kőrösi látogatásáról jún. 21-én írt Ercseynek.

16-17 ez idén sem Prüfung, sem utazás. _ Tisza Domokos a nagy-
kőrčãsi gimnáziumban szeretett volna érettségizni; ld. júl. 8-i
eve ét.

19 duplex libelli dos est _ „könyvem két adományt nyújt", Phae-
drus latin meseköltő mondja prológusában a maga könyvéről.
Szarvas Gábor fordítása. (Ld. Tóth B. 318. l.)

19-20 a festöncöt . . vagy a költért P _ a festőt vagy a költőt?
E levélben küldött versek: Vespertine és Hála-óda. Szövegjjket

ld. e kötet 453-454. l. _ AJ. mindkettőt júl. 8-i levelében b álta
meg. Ld. e kötet 455. l.

645. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1854. júl. 8.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/859. sz., világoskék 1. papír, 22,3 X

14,3 cm, 2 fol., 1-3. l.: l. szöveg, 4. 1.: üres. Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 615. l. 859. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tisza D. jún. 10-i és júl. 2-i leveleire.

6 leveleim kezdete szintolly stereotyp _ egyfonna, semmitmondó.
16-17 a hattyüdal féléket ne emlegesse, _ Tisza D. 2-i levelében írta,

hogyha „hectikába”, azaz tüdőbajba esik, AJ. számíthat erre.
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19

24

31

32

34

37“'4°

Önérzet c. versét Tisza D. jún. 10-én küldte; kevés változtatással
belelãerült TDHV. közé (80-81. 1.) Szövegét ld. e kötet 435...
436. .
1. vrsz. 2. sorának végén az ülni helyett: _ ülni

3. " “ a hevűlni helyett: _ hevülni.
1. sorban ujjom _ helyett: ujjam
3. “ " lángérzetre jutna" _ helyett: gyülna.

_ utána vesszőt tett.
3. vrsz. 2. sor: ,,Honom kinjaért" _ helyett: multjáért.

A sor végére kettőspontot tett.
3. sorban: ,,. . . dult” _ hosszu ú-val: „dült”
2. sor: ,,Lelkednek, testednek . _ AJ. megcserélte 3,

két szót,
5. vrsz. 1. sorban: „amely” _ helyett: ,,a mely"

2. " "fönség-ült" _ helyett: „ült”
6. vrsz. 4. sorban: . . szenvedő hont" _ helyett: . fájó

multat"
A tót nem sokkal jobb, mint rajza. _ Tisza D. A tótról c. versének

névadóját le is rajzolta. Szövegét ld. e kötet 1. 436-437. 1. AJ.
e bírálatából az is világos, a más nemzetek lebecsülését illetőleg,
mennyire ment volt a nacíonalizmustól.

A vespertine, _ E vers _ amolyan „esti” ének _ Tisza D. júl.
2-i levelében érkezett; ld. e kötet 453. 1.

A Hála-óda _ Az előbbivel együtt küldte Tisza D.; szövegét ld.
e kötet 454. l.

Megjelenendő verseinek egy példányát . . Tisza D. verseit a geszti
tanítoval készült lemásoltatni két példányban; egyiket mesterének
szánta (ld. júl. 2-i levelét.)

Ne legyen igazabb hattyudala, . Almodozzék . . . de koránt sem
serio, _ ne komolyan foglalkozzék a hattyúdallal, az elmúlás
gondolatával.

2. vrsz.

4. vrsz.

646. Lévay József _ Aranynak Miskolc, 1854. júl. 10.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/305. sz.; csontszinű 1. papír, 22,8 X

15,4 cm, 2 fol., 1_2. I.: l. szöveg, 3. 1.: üres, 4. 1.: címzés. Viaszpecs t ki-
vágva. _ Postai pecsétek: bélyegen Miskolcz 10/7 [= júl. 10.], Pesth 12/7
[== júl. 12.] Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 599. 1. 305. sz. a.).

M: Kiadatlan.
7-8

11-12
15--16

16-18

33-34
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tudósitásodnak, kivált az önéletrajzot illetőleg hasznát vettem, _
Lévay ez év márc. 30-án tette fel AJ.-nak a miskolci ref. gimnázium
nyilvánossági jogával kapcsolatos kérdéseit. AJ. ápr. 22-én vála-
szolt neki.

neked még bort merészlett küldeni, _ ld. AJ. ápr. 22-í levelét.
olvastam miként nálatok az ex ámenl július utolsó napjaiban lesz;

_ A vizsgák, vagyis az exauıenek. Lévay talán_tréfából írta két
szóba: „ex árnen" _ így az ,,ámen" = úgy legyen I jelentésével ıs
mókázni kívánt.

augusztus hónapban már te is nyakadba vehedd a világot. -
AJ.-t valóban foglalkoztatta a gondolat, hogy fölkeresi Tompát
(ld. jún. 2 3-i levelét), de le kellett mondania tervéről. (Ld. aug.
24-én és szept. 27-én Tompának írt leveleit.) _ I

Gyulainak már irtam, egyszerre induljatok. _ Lévay
19-én írta Gyulainak: „Arany és Szemere Miklós szinte kész' e_k
Tompát meglátogatni e nyár folyamán .Addig Aranynyal IS



40 --4.1

közölhetnéd a dolgot s egyszerre jöhetnétek". (Ld. GyulaiLev.
189. 1.) Gyulai nem válaszolt Lévaynak, aki ezért szept. 1-i levelé-
ben szemrehányással illette: „azt sem tudhattıık meg sem tőled,
sem Aranytól, vajjon jöttök-e, hát vagy elmaradtok." (Ld. Gyulai-
Lev. 192. l.)

A közelebbi czenzurán egy . . . diákot-exemináltam stb. -- a vizs-
gán, amikor egy diákot vızsgáztatott.

647. Szász Károly - Aranynak Kézdivásárhely, [ı854.] júl. 15.
K: MTAK. Kézirattára - K. 513/4.99. sz.; szürkéskék 1. papír, 24, 5 ><

15,2 cm, 2 fol., 1-4. 1.: l. szöveg, 4. 1.-n címzés is. Postai pecsétek nincse-
nek. -- Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 6o4. l. 499. sz. a.).

M:
9

17--I8

39
55

68

69--71

74-“'79

80

Kiadatlan.
Kecskeméti életem alatt, - 1853. szeptembertől 1854 nyaráig voltott; ıd. ADATTÁR.
most egy nők számára készülő imakõnyven dolgozom - Buzgóság

könyve. „Elmélkedések és imák protestáns nők számára" c. műve
1855-ben jelent meg Pesten.

a kepézés ideje - aratás, keresztrakás.
Toldi estvéjét látom eladtad, - AJ. ápr. I8-án kötött szerződést

kiadásra Heckenasttal.
a [orditmányok előfizetői iránt _ -- Szásznak 18 53-ban két

ford táskötete jelent meg: Moore Tamás költeményei. Angolból
fordította --; továbbá: Angol és francia kõltőkből. Ford: - Kiadta
barátja Tomory Anasztáz. (Levelek a Külföld Koszorújából I.
Moore Tamás.)

mondhatom mint Csokonay, hogy „nem levén elegendő praenume-
rensom, dugába dőlt a farsangi poémaf' - Csokonai ı8oo. okt. I 5-én
Debrecenben felhívást tett közzé „mindennémű poétai s folyó
beszédben irott munkácskáit az új esztendővel köz kézre bocsátani
szándékozván” Csak 183-an jegyezték elő. Még lesújtóbb 1802.
aug. 15-i felhívásának eredménye. Ekkor Munkáinak I--2--3
csomóját (Kleist Tavasza, Lilla, Dorottya) hirdette meg. Ered-
mény: 28 aláíró; így „dugába dőlt a Farsangi Poéma|“ - Ld.
Bísztray Gyula: A prenumeráciő. Magyar Századok. Irodalmi mű-
veltségíink történetéhez. (Horváth Jánosnak ajánlott könyv, tanit-
ványaitól.) Bp. 1948. 1861.

Szilágyi Sándornak ő van primo loco canáidálva -- ö van
,,első helyen jelölve" arra, hogy Szász írjon neki.

jankóm irj nekem . AJ.-nak e nyara - közbejött meghívása
a szalontai iskolához, anyagi gondjai, levert lelkiállapota miatt -
nem volt szerencsés; ld. Tompának, szept. 27-én irt levelét.

648. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1854. júl. 16.
K: NSZAJEM. - Ercsey Sándor hagyatékából. - MTAK. Mikrofilm-

tára A. 301/I.
M: Kiadatlan.
Válasz Arany jún. 21-i levelére.

2-3

11--1:2
32"`33

már irni akarám volt hogy „Quousque tandem abntere" etc. P -
„Ugyan hát még meddig élsz vissza [türelmünkkel] _ P" kérdezi
Ciceróval a türelmét már veszteni kezdő Ercsey, mivel márc.
30-i levelére hónapokon át nem kapott választ.

illyen nagy praefatiot csinálni . . - Előszót. -
a Kõlesér megáradt, a szalontai határnak egy részét és a szigetet
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elöntötte _ a Kölesér kisebb, kelet-nyugat irányú szalontai patak a
város déli részén. A vele második párhuzamos utcában született
Arany János. Az eredetileg ,,Nagykölesér“ utcát utóbb a költőről
nevezték el. _ Ugyancsak KÖ esérnek hívtak egy Szalontához
közeli határrészt is. Ezen a területen az Arpád-házi királyok alatt
Kölesér vára és városa állott, már a 12. században jövedelmező
vásárokkal. _ A török elpusztította a várost. Bocskai István
1606-ban 300 hajdú vitéznek adományozta. Mivel azonban a törö-
kök őket is háborgatták, beköltöztek az országúttól távolabb eső,
erdõkkel, mocsarakkal, nádasokkal körülvett Szalontára. _ (Ld.
Rozvány György: N.-Szalonta történetéhez. Nagyszalonta, 1889.
4.3. l.) Az itt emlitett ,,sziget", amit a Kölesér szintén elöntött, a
szalontai határ nyugatra eső egy része ; lehetséges, hogy valamikor
valóılltıan sziget volt ; később is mélyebben fekvő, mocsaras rész vette
kör" _

A mi . . a házat, fáskertet és más bonumait illeti bátyámnak, _
és más ,,birtokait“ illeti . . _ Az AJ. és felesége tulajdonában
levő, összesen 16 holdnyi kis földdarabokat AJ. jún. 21-i levelében
sorolta fel.

Irja bátyám, hogly szeretne egy nehány köblös földet venni. _ Egy
köblös föld megfe el egy katasztrális hold földnek (ld. Magyar
Ertelmező Kéziszótár, 1972. 769. l.).

Nem mondom hogy ugy csipp-csup módjára 5_6 vékást néha nem
kapna az ember; _ a „vékás” föld a „köblös” földmennyiségnek
negyed része.

jobb volna valahol a szomszéd faluban K. Gyánban vagy
Bajjon venni egy kisdarabocska földet egy tagban. _ Kötegyán
Szalontától délnyugatra fekvő község a Békéscsaba-vésztői vasút-
vonal mentén. - Mezőbajj (Boiu, Románia) Szalontától délre, a
Szalonta_.A_rad vasútvonal mentén.

A censura meglehetős szigorral ment, irásból kérdeztek bennün-
ket; . . ügy nagyon könnyü censeálni. _ A vizsga szigorú volt, az
írásbeli alapján könnyű volt véleményt alkotni tudásukról.

Szeretnék . . . a tenkei fördőbe menni, _ Tenke (Tinça, Románia)
_ Szalontától 27 km-re fekvő vasas-savanyúvizes fürdő.

mi az öregekkel . egy fedél alatt lakunk; .. egyrészről nagy
incommoditas, más részről financialis tekintetben is rövidségemre
szolgáló dolog. _ Apósáékkal laktak együtt ; ez egyfelől alkalmat-
lan, másfelől anyagilag sem jó neki.

jani _ Ercsey János. Sándor testvére, a sályi jegyző.
Bondár István contractusát megkaptam; _ ,,szerződését", elis-

mervényét az AJ.-tól kölcsön kapott ıoo v.frt.-ról, melyet AJ.
jún. 21-i leveléhez mellékelt.

a sertésség hogy mi olly sok időn keresztül nem látjuk egymást; -
a ,,sertésség“ szót aláhúzta, mert tréfás finomkodással irta, a
tollára klvánkozó szókimondó megjegyzés helyett: ,,disznóság”,
hogy oly régen találkoztak.

Mezey azt mondja .` hogy a ,,Sz. László” zik köteteit küldje êfel
bátyám Szónyihez, stb. _ Garay János: Szent László c. műv re
Mezey Ferenc és a többi szalontai előfizető példányait Kőrösre
küldték, AJ. címére. Ezeket kellett volna AJ.-nak Pestre küldenie
Szőnyi Pálhoz, a geszti Tisza fiúk egykori nevelőjéhez, akitől aztán
Gesztre s onnan Szalontára vitték volna a példányokat.

Rozvány Bandi megházasodott (gondolom irtam is már:)
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Rozvány András házasságáról márc. 30-i levelében részletesebben
beszámolt.

Szalontán szinészek vannak; . . Az a Demjény társasága van itt,
melly . a 16-ik század közepén már egyszer volt Szalontán. _
Demjén (Deményi) Mihály társasága. _ Mivel Deményi először
1828-ban lépett fel, társulatának játeka a század közepén már nem
eléčgiiiejıte ki az igényeket. (Ld. Magyar Színművészeti Lexikon I. k.
3 3 . .

Két pengőt azon Arany György részére, ki valami adót illetéktelenüt
fizetett ki bátyám helyett ,` _ Ld. Ercsey márc. 30-i levelét. Arany
Györgyre _ nyilván a költő apjával azonos neve miatt _ róttak
ki AJ.-t illető adót. _ AJ. jún. 21-i levelében kérte sógorát, fizesse
meg az összeget Arany Györgynek.

649. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 18 54.. júl. 17.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/811. sz.; csontszinű l. papír, 21,7 ><

13,4 cm, 2 fol., 1 2. l.: l. szöveg, 3_4. 1.: versek. Címzés nincs. _ Arany
László hagyatékából (ld. AkErt. 1899. 614. l. 811. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany júl. 8-i levelére.

2 Í'
IO_II

I en sajnálom hogy a hattyúdaltól enyire megijedt, _ Tisza D. júl.
2-i evelében emlegette s ez_ mint AJ. válaszából kiderült _ való-
ban aggodalmat okozott mesterének.

jó alkalom volna azon otthagyott holmit, _ elhozni. _ Tisza D. és
Kovács János júniusban jártak Kőrösön. AJ. júl. 8-i levelében
jelezte, hogy Domokos valamit náluk felejtett. Lehetséges, hogy
tanítványa szándékosan ott hagyott könyvére gondolt.

E levélben küldött versek: Emlékszel-e .P Hozzá ,° szövegüket ld. e
kötgt 464._465. 1. mindkettő szövegét felvette TDHV. közé (82_
83. .)

Mivel AJ. Tisza D. külföldi útja előtt nem írt több levelet, így a
csekély változtatást, amit a két megjelent versen végzett, itt
közöljük. _ Emlékszel-e P c. vers:

1. vrsz, 1. sorában: ,,. . foly tisztán. _ helyett: „tisztán
foly

3. 1 sorban: ,,. . nézd e csendes falut," _ helyett:
I I a I I I I

Ezeken kívül csupán néhány, főleg a sorvégeken hiányzó vesszőt
tett ki, _ A Hozzá c. vers szövegén _ néhány vessző kivételével _
semmit sem változtatott.

650. Kovács János _ Aranynak Nagyvárad, 1854. aug. 1.
K: MTAK. Kézirattára _ Ms. 54.51/183. sz. ; világoskék 1. papír,

23)-(14,4. cm, 1 fol., 1_2. l.: l. szöveg. Címzés nincs. _ Voinovich Géza
hagyatékából (ld. MTAK. 687/1952.).

M: Kiadatlan.
2_3

3-4

azt mivelem, mint az „Orbán lelke a pokolban,“ mindig kószálok. _
,,_]ár(kel) (jön-megy v. tekereg v. tevelyeg) mınt Orbán _(Urbán)
lelke (a pokolban)“ = nem tud nyugton ulnı, folyton jon-megy
(nép.) _ (Ld. O. Nagy Gábor: Magyar szólások. Bp. 1966. 516,
7oo. l.)

egészségügyi körútról térek meg Gesztre, _Tisza Domokos tüdőbaja
miatt járták a közeli Eürdőket: Belényes (Beius, Románia), Tenke
(Tinça, Románia).
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meglehet akkor téged is meglátogathatunk, ha az orvosok megenge_
dik, _ Látogatásukra ekkor nem kefiilhetett sor.

nagyon aggódunk a Domokos mejjbaján, _ AJ. is aggódik: ld.
Tompának szeptember 27-én irt levelét. Gyulai szept. 6-án konk-
rétan utal közös aggodalmukra.

Zsugovics azzal fenyeget, hogy télre Olaszországba fognak küldeni,
_ a geszti orvos. _ Szept. 7-én Domokos valóban elutazott
Olaszországba, de nem nevelőjével, Kovács Jánossal, hanem édes-
anyjával. (Ld. Gyulai és Tisza D. szept. 6-i leveleit.)

az érettségi vizsgálat letétele, elhalasztatott _ Tisza D. Nagy-
kőrösön tett vohıa érettségit.

a fijii maga is megúnta már mind a betegséget, mind a homoeopathi-
át, gör. eredetű szó = ,,hasonszenvészet.“ Orvosi irány a 19. sz.
elején. ,,Téves megfigyelésen alapuló tan, amely szerint a betegnek
olyan anyagot ke igen kis mennyiségben adni, amely a régi fel-
tételezés szerint egészséges emberen az adott betegséghez hasonló
tüneteket idéz elő” (Ld. Orvosi szótár. Bp. 1972. 179. l.)

651. Arany _ Ballagi Mórnak Nagykőrös, 1854. aug. 12.
K: Tiszántúli Ref. Egyházközség Nagykönyvtára, Debrecen _ Ballagi

hagyatéka. _ Jelz.: R 2268. _ Csontszínű l. papír, 1 f. 1. l.: l. szöveg, 2. 1.:
üres. Címzés nincs.

M:
2

Ő-7
11

Scheiber Sándor: Három Arany-levél. ItK 1967. 330. l.
Valahára beváltom igéretemet. A vers talán hosszü is .` - fogalmazás

szerint valószínű, hogy AJ. az akkor Kecskeméten tanító Ballagi
Mórnak személyes ígéretet tett, hogy az 1855. évre készülő
Protestáns Képes Naptár-ba verset küld. _ A bajusz _ amelynek
tárgyát a szalontai nélphagyományból vette (ld. Szendrey Zsig-
mond Magyar Népkö tészeti Gyűjtés XIV. k. 1924. 249_25o,
359. 1.) _ meg is jelent a Ballagi Mór szerkesztette Protestáns
Képes Naptárban (I. 1855. 32 38. l.) _ AJ. márájún. 21-én jelezte
sógorának: „A kalendárium és Népkönyv csin ók erősen ostro-
molnak." (A Magyar Nép Könyve, szerk.: Csengery és Kemény.)

Nőm köszöni a „Gordiusi csomót" . . kérni fogja a „Zöld vadászt”
_ Jósika Mıklós regé_nye_ı: Pest, 1853, 1854. I

A kéziratot . majd visszakérem. _ Nmcs nyoma, hogy a kez-
iratot valóban visszakapta volna. (Ld. AJ. kk. I. k. 482. l.)

652. Madass György _ Aranynak Nagyszalonta, 1854. aug. 14.
K: NSZAJEM. _ MTAK. Mikrofilmtára _ A.3oo/I.
K: Kiadatlan.
Meghívás a szalontai iskola tanárául.

29-31

31-r35
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A Tanitást . egy állandó tanárfelügyelete alatt, egy Corrector, és
3 altanitók végezendik,_Erre az „állandó” tanári állásra hívták
meg AJ.-t, aki mérlegelte a helyzetet. Indokai, amiért nem fogadta
el: 1 .) Tartott tőle, hogy az ilyenfajta „zug-iskolákat” a kormány-
zat előbb-utóbb megszünteti. _ 2.) Fia gimnáziumi tanulmányaıt
ez évben kezdte meg Kőrösön. _ 3.) Az egész alginmázium négy
osztályát _ a szokásos hat tanár helyett egyma ának kellett
volna tanítania. _ 4.) Számitása szerint 96 óra heti e oglaltsággal
kellett számolnia. _ 5.) Eddigi szaktárgyain kívül más tárgyak
oktatása sem lett volna elkerülhető. _ (Ld. Tompának, szept. 27-
én írt levelét.)

A Tanár évi fizetése stb. _ A kőrösinél jobb anyagi lehetőségek
főleg AJ feleségét lelkesítették. Erről szept. 2 5-én rt sógorának.



Azonban magát AJ.-t is elgondolkoztatták. (ld. Tompának írt aug.
24-i levelét.) _ Végül is nem az anyagi szempontok szerint
döntött.

653. Kovács János _ Aranynak Pest, 1854. aug. 16.
K: MTAK. Kézirattára _ Ms 5451/184. sz.; csontszinű 1. papír,

25,5 x21 cm, 2 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2_3. l.: üres, 4. 1.: címzés. Vörös viasz-
pecsét. _ Postai pecsétek: bélyegen Pesth 17/8 [= aug. 17.], Nagy Körös
18/8 [= aug. 18.] _ Voinovich Géza hagyatékából. _ MTAK. 687/1952.

M: Kiadatlan.
2_3 tanácskoztunk is Balassa és Sauer urakkal, _ Balassa János

egyet. tanár elsősorban sebész volt, mig Sauer Ignác, szintén egyet.
tanár, belgyógyász. ,,Érdemeket szerzetta hallgatózás és kopog-
tatás bevezetése terén.” (Orvosi lexikon. IV. k. Bp. 1973. 199. 1.).

5_6 Csengődön issza a Gleichenbergi vizet, _ ld. ADATTÁR.
6-8 Október elejétől . Olaszországban, . kell idóznie és nekem is vele

együtt. _ Kovács János aug. 1-én már írta, hogy Domokossal
együtt nem repesnek túlzottan az egészségügyi utazásért.

8_9 a Grófné nagyon szeretné neked a szalontai csonka tornyot meg-
mutatni, stb. _ AJ., mint az összes többi nyári meghivásoknak,
ennek sem tett eleget. Utóbb kiderült, Domokost orvosai nem is
engedték volna Gesztre. (Ld. Kovács aug. 24-i levelét.)

II Marokvas barátunkkal _ Arany Lacit becézték így.
18_19 úgy hiszem f.hó 24-kénél elébb nem indúlunk, _ Domokos szept.

7-én indult, édesanyjával.

654. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1854. aug. 17.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/950. sz.; csontszinű l. papír, 22 >< 19,2

cm, 2 fol., 1. l.: l. szöveg, 2_3. l.: üres, 4. l.: cimzés. Viaszpecsét kivágva.
Postai pecsétek: bélyegen Putnok 18/8 [= aug. 18.], Miskolc zo/8 [= aug.
20.], Pesth, 21/8 [= aug. 21.], Nagy Körös 22/8 [= aug. 22.]. _ Arany
László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 660. 1. 950. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2 Utólsó levelemre nem válaszoltál; _Tompa 30-án írt AJ.-nak.
3_4 Szilágyira nézve: _ AJ. jún. 23-án írta, esetleg Szilágyi Sándor-

ral együtt menne Tompához.

655. Arany _ Kovács Jánosnak [Nagykőrös, 1854. aug. 19. kb.]
K: Elveszett. _ Utalás a levélre: „Egészen megszomorított minket

tagadó válaszod, .“ (Kovács J., 1854. aug. 24.)

656. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1854. aug. 24.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1109. sz.; csontszinű l. papír,

22,5× 18 cm, 2 fol., 1_2. l.: 1. szöveg, 3.1.: üres, 4. l.: címzés, de ez kivágva.
Postai pecsétek: Pesth 23/8 [= aug. 23.], Miskolcz 26/8 [= aug. 26.], Putnok
30/8 [= au)g. 30.]. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 665. l.
11o9.sz.a..

M: AJLevIB. I. k. 254-355. l. Sok kihagyással.
Válasz Tompa jún. 30-i és aug. 17-i leveleire.

9_1o függőben vagyok, . rneghittak Szalontára, _ ld. Madass György
aug. 14-i meghivólevelét.

22 elmegyek hozzád _ e nyáron mégsem ment el.
31_32 60 köböl kétszeres _ búza és árpa, illetve búza és rozs keveréke.
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657. Kovács János _ Aranynak Pest, 1854. aug. 24.
K: MTAK. Kézirattára _ Ms 5451/185. sz. ; csontszinű l.papir,

21,2 × 13,2 cm, 2 fol., 1_2. 1.: l. szöveg, 3. 1.: üres, 4. 1.: címzés. Vörös viasz-
pecsét. Postai pecsétek: bélyegen Pesth 24/8 [= aug. 24.], Nagykőrös 27/8
[= aug. 27.] _ Voinovich Géza hagyatékából, MTAK. 687/ 1952.

M: Kiadatlan.
Válasz Arany kb. aug. 19-i elv. levelére.

2 megszomorított . . . tagadó válaszod, _ E nyáron AJ. eredetileg
Tompához szándékozott menni, de anyagi nehézségei miatt oda
nem mehetett (ld. szept. 27-i levelét Tompának).

9_1o az Orvosok egyenesen követelték a Grófnétól. hogy Ő is velünk
jöjjön, _ Utóbb Tiszáék úgy határoztak, hogy Domokos édes-
anyjával utazzék, így Kovácsnak nem kellett velük mennie.

19 Csak Taninum és Laudanummal enyhitettek rajta. _ tannin =
= csersav, laudanum = csillapító hatású ópiıımkivonat.

25_26 Laczit sajnálom . baj az, ha az embernek a tojás gyüjteménye
szaporodik, _ Arany Laci ekkor végezte a gimnázium első osztá-
lyát. Lehetséges, hogy éppen Kovács János példája lelkesítette
madártojások gyűjtésére.

658. Arany _ Madass Györgynek [Nagykőrös, 1854. szept. eleje.]
K: Elveszett. _ Válasz Madass aug. 14-i levelére, melyben Szalonta

elölgárósága nevében meghívta AJ.-t algimnáziıımuk tanárául. _ AJ. aug.
24- n ezzel kapcsolatban még azt írta Tompának: „nem tudom mit tegyek".
- Szeptember elején azonban már válaszolnia kellett. Határozatának híre
sógorá oz is eljutott, aki szeäıt. 2o-i levelében már azt írta, hogy bár sajnálja,
ugyanakkor helyesli is AJ. öntését.

659. Gyulai Pál _ Aranynak Pest, 1854. szept. 6.
K: MTAK. Kézirattára _ K.51 3/129. sz.; csontszinű l. papír, 22 × 18

cm, 2 fol., 1-4. 1.: l. szöveg. Cimzés nincs. _ Arany László hagyatékából
(ld. AkÉrt. 1899. 595. l. 129. sz. a.).

M: AJLevIB. II. k. 42_46. l. _GyıılaiLev. 153. sz. 193 195. l.
4._5 oly rég nem irtam már neked, _ Gyulai előbbi levelét jún. 28-án

írta s AJ. arra válaszolt.
5_6 az elveszett pénzt még nem pótolhattam vissza, _levelezésükben

jún. 8-tól visszatérő téma. Ld. még AJ. jún. 11-i, Gyulai jún. 12-i
és AJ. 19-i leveleit és azok jz.-ét.

9 azon pénzt melyet beszélyemből kaptam _ Gyulaitól a MNépK.-
ben a Varjü István c. elbeszélés jelent meg (46_69, 1o9_159. .-n.)

14-15 Szilágyival szerződtem bizonyos ,,Irodalmi szemlére“ _ Szilágyi
Ferenccel, aki 1852-56 között a Budapesti Hírlapot, a kormány
lapját szerkesztette. _ Gyulai munkatársul szegődéséről ld.
Gyulainál, ADATTÁR. Cikkeiről uo. Bp. Hirl.-nál.

37 A szinház bukás szélén _ A Nemzeti Színház, amelynek _ az
elnyomó rendszer kényszerítésére _ Iprofiljától eltérő darabokat
kellett játszania. E célra karolták fe mint műfajt az operát s
hivtak meg külföldi énekeseket vendégszereplésre. _ Mióta tudjuk,
hogy a Nemzeti Színház igazgatója, Festetich Leó is szerepelt
,,A bétsi Cs.kir. titkos Politziához tartozó Buda és Pest városában
működő úgynevezett Spitzlik“ névsorában, a fenti tények is ért-
hetőbbé váltak. Festetich Leó szolgálataiért évi 5ooo ezüst forintot
kapott. (Ld. Kiss Károly: Hódolat és besúgás. Történelem villaná-
fényben. c. cikkét, Magyar Nemzet, 1977. márc. 6.)
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33-39

53-*57

65

66-70

9Í_"92

92-93

96_98

98_1oo

1o5_1o7

11o_111

111_115

63

az akadémia tétlen s talán szervezni fogják az uj kor szelleméhez. --
Az intézmény átszervezésére csak 1858-ban került sor. _ 1855.
aug. 26-án a VasÚjs. Mi a magyar académia c. ismertetést közölt
Edvi Illés Páltól. „A nemzeti nyelv művelésére alapították” _
hangsúlyozza, majd szól a különböző ülésekről, a tagválasztásról és
ismetelten kiemeli, hogy „egyes hazafiak hő buzgósága által hoza-
tott létre".

A ,,Nép könyvé"-be küldött költeményedet . . . A végsorokat szeret-
nék kihagyni, _ A fülemüle befejező részét AJ. meghagyta abban a
reményben, hogy a paraszt megérti az iróniát (ld. AJ. szept. 25-i
levelét Gy1ılainak).

Vörösmarty és Petőfitől adhat. _ A Magyar Nép könyve egyszerre
megjelent 3_4. számában a két költőtől közzétett versek:
Petőfitől: Megbántott a rózsám (247. l.), Az árva leány (272_276. 1.)
_ Az alkony (373. 1.) _ Ide kis lyány (365. 1.) _ Vörösmartytól:
Az ember élete (245_246. 1.)

Vörösmarty két költeményt küldött. Egyik, . oly alakban, mint
irva van, aligha megjelenhet _ Vörösmarty A vén cigány c. verséről
van szó. _ A Magyar Nép könyvében valóban nem jelent meg.
Utóbb a Pesti Napló 1855. jún. 28-i számában tették közzé, a 26.
sor megváltoztatásával:

„A megváltó elfordult sirj ában.” _ helyett:
„Isten sírja reszket a szent honban.“

Törökkel összevesztem. Nem állhatom ki sem zsarnokságát, sem
immoralitását. _ Török Jánossal kapcsolatos konfliktusáról ld.
Gyuızináı, ADATTÁR.

Megyek egy más immoralis szerkesztőhöz, _ Szilágyi Ferenchez, a
Pudapesti Hírlap szerkesztőjéhez, mint e levelében előbb már em-
itette.

Tompa költeményeiről . csak Császár szólott . . . Tompának ez
évben _ Friebeísz István kiadásában _ megjelent Versei II.
kötetét Császár Ferenc a Divatcsarnok 1854. máj. 20. és 25-i
számában ismertette. _Tompa maga is nehezményezte Lévaynak,
hogy verseinek e II. kötetét mások nem méltatják figyelemre S
,,Császárnak kell róla jeremiádot zengeni". _ Tompa panaszát
Lévay megírta Gyulainak (1851. szept. 1. GyulaiLev. 192. 1.).

Hallottam, hogy te is szándékoztál róla irni . . nevedet sem lesz
szükség kitenned. _ AJ. már előbb, jún. 2 3-i levelében részletesen
kifejtette Tompának, miért nem irt Verseinek II. kötetéről. _
Ismerve egyfelől AJ. igazmondási igényét, másfelől a túlérzékeny
Tompa. iránti szeretetét, bírálatait nyilván ezek miatt sem írta
meg. _ Tompának írt tapintatos véleményéből is kitetszik, hogy
negatív megjegyzései is lettek volna.

Lévai is köszönt. Nem rég irt nekem levelet s Tompával együtt
hara szik, hogy nem látogattad meg. _ Lévay szemrehányása
Gwılainak is szól: ,,Azt sem tudhattuk meg sem tőled, sem Arany-
ızõı, vajjon jõuõız-e ha . . Ő (Tompa) még mindig várja Aranyt,
mivel Kőrösön még september is szabad idő”. (1854. szept. 1.
GyulaiLev. 192. 1.) _ AJ. Tompának megindokolta, miért nem
mehetett. (Ld. okt. 18-i levelét.)

e hónap vége felé Keménynyel együtt meglátogatlak. - E látogatás-
ra ekkor nem került sor.

Eötvös . . lehet _ rád ront. _ Eötvös ekkori látogatása is csak
terv maradt.
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117-120 Küldött költeményedért Csengery most csak 20 p. forintot adhat . . .
Én nem vállaltam magamra a pénz elküldését. _ Ez A fülemüle
tiszteletdlja volt. Gyulai azért nem vállalta továbbítását, mert a
Mátyás anyja tiszteletdiját ő adta postára s pénzes levele elveszett.

121 Hallottál-e valamit a „Magyar Mythologiá"-ról. _ Ipolyi Arnold
műve. Aranynak megvolt s megvan ma is azMTAK. Kézirattárában.

129-130 Szilágyi . . . erszénye rettenetesen lapul _ Szilágyi Sándoré.
Gyulainak osztálytársa volt Kolozsvárott, így közelről ismerte
bohém természetét, állandó anyagi nehézségeıt.

132-133 Tomory . . ki e y félmilliót örökölt. _ Tomori (Theodorovics)
É-lnãisztáz, aki családi örökségét főleg az irodalom támogatására
or totta.

660. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1854. szept. 6.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/812. sz.; zöld l._papír, 22 X 13,7 cm,

2 fol., 1_2. l.: 1. szöveg, 2_3. 1.: vers, 4. 1.: üres. Címzés nincs. A levél szerint
mellékelve Búcsú A .].-tól. c. vers is. Az ezen olvasható ceruzajegyzet idegen
kézírásától. ,,Jul. 17-hez 1854" _ téves. K.513/811. sz. 1 fol. _ Arany
László hagyatékából. (ld. AkÉrt. 1899. 614. 1. 812. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2_3 Sietek, ha már eddig hallgattam, . bücsut venni öntöl . . .

Májusig, _ Tisza D. ezt megelőzően júl. 17-én irt mesterének.
6 a rendeletek igen szigorük, _ az orvosok aggodalmáról, a hazai

gyógyítást célzó fürdőkről s arról, hogy T. Domokosnak sem
dohányoznia, sem bort innia nem szabad _ Kovács János számolt
be AJ.-nak aug. 1-i levelében. Itt írt arról is, hogy sem T. Domokos
még kevésbé ő, Kovács János nem lelkesednek az útért. _ Eleinte,
úgy tervezték, hogy Tisza Domokost Kovács János kíséri el.
Utóbb az orvosok azt javasolták, ho az édesanya is menjen el
fiával (ld. Kovács J. aug. 24-i levelší-3),. Végül úgy döntöttek _
Kovács János megkönnyebbülésére _ hogy ő itthon maradhat.

10-11 Küldök végül két verset, . miután pedig a meglevők közül az
egyik ,,bácsü" A levélpapíron csak a G-nek c. vers található.
A Búcsú A.j.-tól c. költeményét külön papíron mellékelte. (Ld. e
kötet 476-477. I.) _ Jellemző, hogy AJ. e költeményt nem
vette fe TDHV. közé, nyilván az őt m ltató 2. sor miatt. _ A neki
szóló két vers közül inkább a formailaãı gyengébbet, a Bucsü
hangok (A .j.-hoz) c.-t iktattaagyűjtem ybe (12_13. 1.) (Szö-
vegét ld. AJ. kk. XV. k. 906. 1.).

14 Holnap indulunk. _ Tisza D. szept. 7-én indult édesanyjával
Olaszországba.

661. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1854. szept. 2o.
K: NSZAJEM _ AJ. irásával: „Válasz sept. 25. 1854.” Ercsey Sándor

hagyatékából. _ MTAK. Mikrofilmtára A.301/I.
M: Kiadatlan.

2_3 az illendőség is azt hozná magával, hogy valahára irjak, _ igaz,
hãgy Ercsey júl. 16-án írt utoljára, AJ. azonban e evelére nem
v aszolt.

8-10 azt hivém . . az iskolai szünidőt, . . . kirándulásra használták föl.
_ Ercsey jól emlékezett rá, mert AJ. jún. 21-i levelében valóban
említette, hogy az iskolai szünidőben Torıiılpához, vagy Pestre ,
vagy esetleg a Balaton mellé, Gondol Dánie ez készül.

15-16 A magyar irók nyugdij intézetének gyarapitására, _ Az e célra
való gyujtés országos mozgalommá vált.
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39-40 nekem szándékom volt ez idén N. Kőrösre bekopo tatni, _|Ercsey
júl. 16-i levelében említette, hogy május végén alkalma lett volna
Pestre menni s onnan Kőrösre, azonban közbejött jún. elejére
kitűzött ügyvédi vizsgája. Az iskolai szünidőben _ úgy tudta _
AJ.-ék elutaznak.

56 sajnálom hogy bátyám a szalontai professoriát el nem fogadva
stb. _ (Ld. Madass György aug. 14-i, továbbá AJ. leveleit Ercsey-
nek szept. 25-én és Tompának szept. 27-én.)

65 jíhetnek kedvezőb circumstantiák, _ kedvezőbb köfiilmé-
nye .

67-68 (mert ámbár praesbyter vagyok . . a consistoriumba nem járok:)
_ A presbiter a prot. egyházközségi tanács világi tagja; a consis-
torium az egyházközség kormányzó testületének régi neve ; ma
presbiteriumnak hívják.

68-69 Nagy józsefné vejét Gere Ferencet.. . választották _ szalontai
tanárnak. Apósa Nagy József szalontai lelkész volt. Gere Ferenc
1854-től 1896-ig töltötte be állását. (Debreczeni István szives
közlése.)

85-89 A mi a bátyámék házukat illeti .` . abból egy kis jó házat csinál-
tatna; _ AJ. azt ígérte, mérlegeli a dolgot. (Ld. szept. 2 5-i levelét
sógorának) _ A helyreállítás elmaradt, utóbb eladta.

662. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1854. szept. 2 5.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A.299/I.
M: Ercsey, 89-92. l. Kihagyásokkal. Ercsey tévesen, mint ápr. 25-én

kelt levelet közli. Voinovich AJé. II. kötetében is így idézi (149, 258, 286, 294,
362, 389. 1.-n.)

Válasz Ercsey szept. 2o-i levelére.
3-5 igazság szerint téged meg kellett vala előznöm, mert n közelebb

kiilcíött három sort nem tekintettem levélnek. _ E „három sor” el-
veszett. Mivel AJ. sem tekintette levélnek s főleg mivel tartalmáról
semmit sem tudunk, nem vettük fel mint elveszett levelet. AJ. ezt
megelőző levelét jfm. 21-én irta; Ercseynek ezután kelt júl. 16-i és
szept. 2 5-i levele, tehát AJ. méltán jegyezte meg, hogy voltaképpő
tartozott sógorának írni.

5_6 az egész vacatiot otthon töltöttem, _ ellentétben terveivel: Tompa
vagy Pest avagy a Balaton (Gondol Daniel) _ ahogy jún. 21-i
levelében irta sógorának.

27-28 mit a G. árvák részére declamált össze néhány tanuló-gyerek. _
Garay János gyermekeinek ,,szavalt össze"; az ifjúság iskolai
rendezvényen.

30-31 igaza lesz Rozvány Gyurinak, mert ez az ő nótája volt mindig. _
Rozvány Györgyöt mindig érdekelte közös szülővárosuk fejlődése
csakúgy, mint múltja. Utóbb ő írta meg Nagyszalonta történetét
(1870, 1 892), valamint az AJ.-sal kapcsolatos szalontai emlékeket a
Nagy-Szalonta és vidéke c. helyi újságba, 1890. jan. 12_máj. 11.
között. (Újraközölve Sáfrán-Rozvány 133-172. 1.)

37 Lina .P Máli .P _ Ercsey felesége és sógornője.
43 Tehát lekvárfőzni voltatok megint .P Emlékezetes utazás ! _ 1852-

ben AJ.-ék és Ercseyék együtt voltak Ercsey Jánosnál Sálšiban s
útközben eltévedtek. (Ld. Ercsey 1853. szept. 11-i leveléne jz.-t.)

46 Nem fogadám biz én el a szalontai rectoriát v. tanárságot: _ Indo-
kairól Tompának is irt szept. 27-én.
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70-71 ha nyilvános intézetbe kell menni a fiának censurát adni, akkor fog
kitünni a különbség. _ Ha majd a tanulóknak az ilyen szalontaı-
féle algiınnáziumból nyilvánossági joggal biró gimnáziumba kell
menniök vizsgázni, akkor tapasztalják majd az oktatási szint
különbségét.

7z__73 A superintendentiák is erősen mozognak az elveszett „academica
promotiók“ mellett; _ A Bach-kormányzat nem ismerte el a ref.
püspököket: superintendenseknek, azaz felügyelőknek minősítette
őket. Az általuk kormányzott egyházközségek összességét: az
egyházkerületet nevezték superintendenciáknak. _ Az „academi-
ca promotio“ ősi prot. gyakorlatot jelentett, amely szerint az
akadémiát, azaz főiskolát végzett kiválóbb ifjakat rectoriákra,
azaz vidéki iskolák, algimnáziumok ún. particulák rectorául, azaz
tanítójául, esetleg igazgatóiul alkalmazták pár évre, hogy ez idő
alatt megtakaritott fizetésükböl azután külföldi tanulmányutakra
mehessenek. Jövedelmük egyharmadát a kollégiumnak kellett be-
szolgáltatni. Erre kötelezvényt írtak alá, hogyha nem teljesítenék,
a be nem fizetett összeget utódaikon is behajthatják. (Debreczeni
István ref . lelkész, Arany-kutató adaléka.)

73 az itteni vice-püspök _ Báthory Gábor püspöklıelyettes.
78 a „Nothstadthaust” _ a szükségvárosházára az 1847-es szalontai

tűzvész miatt volt szükség, mert a városháza is leégett. _ A
,,Casino-egylet" a piacon álló helyiségét engedte át városházának.
(Ld. AJ. kk. XV. k. 561. 1.)

81_8z Debreczeni ]ános uram házát jó lenne megfejelni, _ Ez AJ.-ék
Debreczeni csizmadiamestertől vett szalontai háza, melynek javít-
tatását Ercsey előbbi levelében javasolta.

84-85 Bondár fizet-e .P _ Bondár István tartozott ıoo p. frt.-tal AJ.-
nak. Adósságát 1855 őszén adta meg. (Ld. Ercsey 1855. okt. 14-i
levelét.)

Ioo gazdánk, ki már 2 év óta börtönben ül, stb. _ Beretvás Gusztáv.
109-111 Az ügyvédi censura eredménye felől mitsem irsz:. vagy majd csak

a definitiv „kinevezésekből” lehet megtudni. _ Az ügyvédi vizsga
eredménye csak a végleges, végérvényes kinevezésekből derül kı?
_ kérdezi AJ. _ Ercsey magáról a vizsgáról júl. 16-án írt, de
eredményéről következő, okt. 18-i levelében sincs szó.

663. Arany _ Gyulai Pálnak Nagykőrös, 1854. szept. 25.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/166. sz.; csontszinű l. papír, 22,8 X

14,3 cm, 2 fol., 1_2. l.: l. szöveg, 3. 1.: 1. szöveg, 3. l.: üres, 4. l.: cimzés.
Viaszpecsét kivágva. _ Postai pecsétek: bélyegen Nagy Kőrős 26/9 [= szept.
26.], Pesth 26/9 [= szept. 26.]. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt.
1899. 596. 1. 166. sz. a.).

M: Í&JLevJB. II.k. 46-47. 1. Kihagyással. _ GyulaiLev. 155. sz.,
1 6-19 . .

9 Vlílasz Gyulai szept. 6-i levelére.
4-5 leveled hosszüsága, melly hasonlót igényel, _ Gyulai általában

nem írt hosszú leveleket; a szept. 6-i e tér szokásától: négyoldalas.
9 Panasz és panasz .' ezzel teljes iratod, _ Gyulai panaszkodott

egészségi állapotára, arra, hogy Pesten léte óta nincs nyugalma a
szépíróí munkához, hogy még nem házasodott meg (ekkor 28 éves).
Kétségbe ejtette az irodalom, a színház, a tudományos élet ügye is.

10-11 „ha széttekintünk e világon" (:mint tanitványim a conditionata
periodust kezdeni szokták:) _ a feltételes körmondatot.
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14

15_16

21-22

27-31

32-33

39'“'4°

41_45

47

a hanyatlás, illyen korban, mint még az enyém, iszonyü. _ AJ.
ekkor mindössze harminchét éves. _ Ld. leveleit márc. 9-én Szilá-
gyi Istvánnak, szept. 27-én, Tompának. _ 1854-ben irta Egy
kis hypochondria c. versét:

Meddő napok ! Üres lapok!
Kezdet elég: de semmi vég.
Lesz-e idő valaha még,
Melyben erőt s kedvet kapok?

Ez év nyarán AJ. kevés levelet írt. Oszi levelei a vers hiteles hát-
terét vetítik elénk.

Tompa haragszik, mert biztattam és el nem mentem hozzá. _ AJ.
jún. 1 1-i levelében helyezte kilátásba jövetelét Tompához. _ Jún.
23-i levele szerint, ha családját nem vihetné, esetleg Szilágyi
Sándorral menne. _Aug. 24-i hiradása szerint terve elbizonytala-
nodott. _ Tompa jún. 17-i és [3o-i] leveleiben hívta, aug. 17-én
jelezte, hogy a hónap eleje óta várja. AJ. aug. 24-i levelére azonban
már nem válaszolt. AJ. joggal tarthatott neheztelésétől.

Hazámba hittak ,' _ Hogy a szalontai rektorságot mégsem fogad-
ta el, arról Ercseynek szept. 25-én és Tompának szept. 27-én
szánıolt be.

A „magyar mythologiát," . meghozattam _ Pár év óta várok rá ,
s most midőn itt van . . egy betüt sem dolgoztam; de petrificálva
vagyok merevtíl. _ Két nap múlva, szept. 27-én Tompának csak
azt írta, hogy még egy hun eposzt forgat fejében.

A nép könyvébe küldött rigmust illetőleg nem vagyok veletek egy
értelemben, _ A fülemüle c. „Igaz mese" befejezését Eötvös és
Csengery szerette volna elhagyatni; ld. Gyulai szept. 6-i levelét.

Csengeri levelét maig sem kaptam .` _ Csengery ekkor nem irt AJ.-
nak.

Nagyon örülnék, ha . . meglátogatnál . . S ha b. Kemény veled
jő : . . Hát még Eötvöst! _ Gyulai és Kemény e hó vége felére
ígérte látogatását, Eötvös pedig alkalommal, mikor békési jószágá-
ra utazik. _ Tervezett látogatásuk ekkor nem valósult meg.
(Ld. AJ. okt. 21-i levelét Gyu ainak.)

Tisza Domokos irt bucsulevelet. _ Szept. 6-án.

664. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1854. szept. 27.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1110. sz.; csontszinű l. papír,

22,4 × 14,4 cm, 2 fol., 1-4. l.: 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László hagya-
tékából (ld. AkÉrt. 1899. 665. l. 1110. sz. a.).

M:
4-`5

7
36
47

49
68-69

7o

AJLevIB. I. k. 355-358. l. Elég sok kihagyással.
nem volt módomban igéretemet . beváltanom. _ AJ. aug. 24-i

levelében még kilátásba helyezte, hogy szeptemberben talán mégis
felkeresheti Tompát.

egészen petrificált. _ megkövesített, megm.erevitett.
homo proponit, deus disponit. _ Ember tervez, Isten vg-gez.
az istenek térdén van, _ homéroszi mondás, a jövő bizonyt an-

ságának kifejezése.
Gyulay Pali irja _ szept. 6-i levelében.
A magyar „irodalom” nyugdij intézetének alapját _ ekkor még

nem sikerült megvetni.
A Hölgyfutárban kettőnket megczitáltak._Kempelen Rizacikkéhez

fűzött szerkesztői megjegyzés a szept. 2 3-i számban. Ld. ADATTAR,
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73 Tóth Kálmán a Nyirből irkál leveleket. _ A Hölgyf.-ban Nyiri
levelek c. csevegéseit ld. a szept. 14-15-i, továbbá a 2o-i és 22-i
számokban.

73 A museum _ az Új Magyar Múzeum, Toldy Ferenc folyóirata.
82 Szász K. irt a nyáron - júl. 15-én.

665. Arany _ Gondol Dánielnek (Nagykőrös, 1854. szept. 3o. előtt]
K: Elveszett. _ Utalás a keltezésre és tartalomra: Gondol szept. 3o-i

levelében: ,,Soraid igen megörvendeztettek . . Fiammal a mit tettél és
tettetek . “ stb. legnagyobb örömöm az, hogy ti nevelitek, . .“

666. Gondol Dániel _ Aranynak Baracska, 1854. szept. 3o.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/116. sz.; világoskék 1. papír, 24,4 ×

15, 5 cm, 2 fol., 1_2. 1.: l. szöveg, 3. 1.: üres, 4. l.: címzés. Vörös viaszpecsét-
magadvány. Postai pecsétek nincsenek. _ Arany László hagyatékából (ld.
AkErt. 1899. 595. 1. 116. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany [szept. 3o. előtt] irt elv. levelére.

2_3 Soraid igen megörvendeztettek . . . egykori barátságodat láttam felém
sugárzani. _ Arany és Gondol barátsága a szabadságharc alatt
Debrecenben kezdődött és folytatódott 1849-ben, Pesten (ld. AJ.
feleségének írt 1849. jún. 26.-i elv. levelét. AJ. kk. XV. k. 259. l.) _
Kettejüknek kellett volna szerkeszteni a Közlöny c. hivatalos lap
Népszabadság c. mellékletét. _ Amikor Gondol a kormánnyal
Szegeden tartózkodott, 1849. júl. 19, 27-i leveleiben számolt be
AJ.-nak a politikai helyzetről. (Ld. AJ. kk.'XV. k. 262, 263.1.)-
A meneküleskor közös barátjukkal, Vadnai Rudolffal Szalontán is
megfordultak. _ 1852. febr. 28-án Gondol váratlanul betoppant
AJ.-ékhoz; Kőrösre jött ,,jármos, ökröket vásárolni" (Ld. AJ. e
napon Ercseynek.) _ Fogadott fia kőrösi iskoláztatása is kapcso-
latban lehet e látogatással.

667. Ercsey Sándor _ Aranynak [Nagyszalonta, 1854. okt. 8. kb.]
K: Elveszett. _ Utalás a levél keltére és tartalmára: Ercsey okt. 18-

án: 10-12 nappal ezelőtt, egy levelet „irtam volt bátyámnak, melly kizáró-
lag a ház ügyét és baját tárgyazá . . azt is irtam . . bölcsen cselekednék .
ha Szalontára lerándulna . . a háznak felépítési tervét, mit közelebbi soraim-
ban érinték, ” stb.

668. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 18 54. okt. 9.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/951. sz.; csontszinű l. papír, 22,2 X

18, 3 cm, 2 fol., 1_4. 1.: l. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László hagyaté-
kából (ld. AkErt. 1899. 660. l. 951. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 358-359. l. Sok kihagyással.
Válasz Arany szept. 27-i levelére.

11 -12 irtam neki, ne menjen fördőbe, -- Tompa Szemere Miklósnak irt
jún. 3o-i, valamint Szemere Miklós nov. 4-i leveleinek ezzel kap-
csolatos részleteit ld. Tompa, illetve Szemere Miklós leveleibenAJ.-r õ 1, ADA'r1`ÁR.

22-23 A Tóthok. . Castorkodnak Polluzkoának, _ Castor és Pollux a
görög míthologiában az elválhatatlan barátságot jelképezik.

77 Idezárok Szemere leveleiből némi töredéket, _ Nincs meg. _
82 Ipolyit . megrendeltem. _ Ipolyi Arnold: Magyar mythologıa

c. könyvét, mely ez évben jelent meg.
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86 Kis poetááat - Tisza Domokost.
go olvastamj a Gereben-Toth-Friebeísz fele hístoríát! _ Tóth Kálmán

és Friebeísz István között a vita párbajjal végződött (ld. AJ. okt.
18-i levelét).

99-Ioı a M. által kezelt Lombok vagy levelek a külföld költői koszomjából,
. . . hogyan van .P -- Szász Károly: Levelek a külföld költői koszorujá-
ból, II. 1855-ben jelent meg. (Mentovich Ferenc „kezelte”.) Meg-
jelenésekor Gyulai Pál méltatta a PNapló 1855. márc. 6-i sz.-ban.
(Ld. Birálatok, Cikkek, Tanulmányok. Bp. 1961. 55-56. 1.)

669. Eötvös József - Aranynak (Pest) 1854. okt. 16.
K: MTAK. Kézirattára -- K. 513/98. sz.; csontszinű l. Papír, zr, 7 ×

13,7 cm, 2 fol., 1. l.: 1. szöveg, 2-3. 1.: üres, 4. 1.: cimzés. Viaszpecsét ki-
vágva. Postai pecsétek: bélyegen Pesth 18/ro [= okt. 18.], NagyKőrös
rg/ro [=)okt. 19.]. - Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 594. 1.
9 . sz. a. .

M: AJLevIB. II. k. 103-104.. l. Teljes szöveg.
Eötvös József első levele Aranynak.

2-4. Toldi estéjének végszavában, azon aggodalmat fejezi ki, . . . itt
azon gyemneteg eléadást stb. ~ E kérdésrõ1A_I. a következőket itta:
„Nem kerülé ki gondomat, hogy a kritika jelen mű s az első Tolái
közt egybehasonlítást fog tenni, kell tennıe és ha itt nem találja
azon népileg őszinte gyermeteg előadást, azon könnyedséget, a
cselekvényben azon gyorsaságot, változatosságot, mely amabban
elismertetettz hajlandó leszen ezt hátrányul jelölni meg." (Ld. AJ.
kk. II. k. 216. l.)

8-9 Ha valaha müvet láttam, melly minden követeléseimnek megfelelt:
Toldi estéje az, - Eötvös AJ. iránti rokonszenve már az első Toldi
megjelenésekor kezdődött. Ekkor nyilatkozott így: „Toldiért min-
dent szívesen odaadnék, a mit életemben irtam és írni fogok."
(Ld. Erdélyi János: Pályák és pálmák. Bp. 1886. 360. I.) -- Eötvös
_ a szabadságharc után 18 53-ban tért vissza Magyarországra.
Tájékozódott az irodalmi életben. Mint Gyulai 1853. nov. 15-én
irta AJ.-nak: „Most fedezett föl a magyar irodalomban . . . úgy el
van ragadtatva, hogy na I" Találkozni is akart Arannyal. - Ami-
kor hallotta, hogy hun eposzon dolgozik, a ,,Hıınnensch.lacht" c.
acélmetszet másolatát meghozatta neki Bécsből (ld. Gyulai: 1854.
jan. 16-án). AJ. Eötvös figyelmét „forró köszönettel” fogadta
(ld. 1854. jan. 21-én, Gy`u1ainak). - Amikor Gyulai elvitte A füle-
mület Csengerynek és Keménynek, Eötvös is ott volt: „Neki is
nagyon tetszett” _ irta Gyulai ez év szept. 6-án.

670. Arany _- Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1854. okt. 18.
Kı MTAK. Kézirattára -- K. 513/rırr. sz.; csontszinű l. papír,

22,4)-(14,4 cm, 2 fol., 1-4. 1.: l. szöveg. (fimzés nincs. - Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 665. 1. ırır. sz. a.).

M: ÍÃJLEVIB. I. k. 359-363.1. Kevés kihagyással. ~A]. VM. IV.k.
431- . .

4`llÍ'ılasz Tompa okt. 9-i levelére.
22 procrastinál, - elhalaszt.
35-36 az el nem élhetés miatti örökös aggodalmakkal kell találkoznia, -

e családi tény- és hangıılatkomplexum szülötte volt 1852-ben írt:
Óh! ne nézz rám . c. verse. A kérdésre levele vége felé ismét
visszatér.
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89 „soiree beym Schedel" _ „Estély Toldyná.l”; a kevert nyelvű
tréfa, fricska mind Kertbenynek, mind Toldy Ferencnek.

93 Csengeri fűzeteibe _ A Magyar Nép Könyvebe, melyet Kemény
Zsigmonddal szerkesztettek.

98 A Friebeísz-Tóth per _ erről már Tompa is irt okt. 9-én.
Ioo Szász nekem is csak egyszer lrt még, _ júl. 15-én.
IO4 Egy társunk millionair, _ Tomory Anasztáz.
Io7_Io8 Az idegenektől . . . didactrumot rendeltek, - vizsgadijat azoktól,

akik tanulmányaikat nem a kőrösi gimnáziumban végezték, de ott
érettségiztek.135 Tzzbozye zzzngëõz _ Tuboıvi Vııaonõı ıa. ADATTÁR.

671. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1854. okt. 18.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából _ MTAK. Mikro-

filmtára A.3o1/I.
M: Kiadatlan.

2'-3 mintegy I0_I2 nappal ezelőtt, egy levelet irtam volt bátyámnak, _
E levelet AJ. nem kapta meg (ld. Ercseynek írt válaszát okt. 21.).

I9' főbírói aetuarıˇusnak _ hivatalnoknak.
zz büdösféreg _ poloska.
4I_4z legyen szives haladék nélkül irni, mi tévő legyek. _ AJ. okt. 21-i

válaszában arra kérte sógorát, a legszükségesebb javításokat csi-
náltassa meg.

48-49 A házbér utolsó angarzˇaját ha pár nap mulva lefizetik azt
azonnal elküldöm. _ AJ. Okt. 21-én arra kérte Ercseyt, ezt az
összeget ne küldje el neki, hanem fordítsa a ház javittatására. _
Ercsey a legszükségesebb javittatásokat elvégeztette. (Ld. 1855.
jan. 11-i levelét.) _ AJ.-nak szalontai házával kapcsolatos gond-
jait, reményeit Debreczeni István: Arany János kétköznapjat c.
könyvének (Bp. 1968.) A háztulajáonos c. ejezete foglalja össze
(48_56. 1.).

672. Arany _ Eötvös Józsefnek Nagykőrös, 1854. okt. 21.
K: Dr. Csepreghi Horváth János tulajdonában. _ Csontszinű1.papir,

bal sarkában domborúnyontıásos „BATH“-jelzés, 23 × 14,8 cm., 2 f. 1. l.: l.
szöveg, 3-4.. l.: üres, a 3. lapon az elõbbi tulajdonos pecsétje: ,,Dr. Csepreghi
Horváth János gyűjteménye." 4. l.: címzés, fe ébe tört viaszpecséttel. -- Ale-
vél xerox másolata a MTAK. Kézírattárában _ K. 513/1370. sz. (MTAK.
42/1975-) _

M: Kıadatlan.
Válasz Eötvös József okt. 16-i levelére.

7-8 ha pedig előszeretetből „ultra placitum laudavz`t", _ ha a túlzó,
tetszésén felüli dicséret forrása Eötvös rokonszenve, úgy az számá-
ra még értékesebb.

673. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1854. okt. 21.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. {Mikro-

filmtára A.299/I.
M: Ercsey, 95. 1. Sok kihagyással.
Válasz Ercsey okt. 18-i levelére.

2 Azon leveledet, mellyet . . Io_-Iz nap előtt irtál, nem kaptam meg,
Ld. Ercsey kb. okt. 8-án irt elv. levelét.

5_6 jelenlegi körillményeinz közt . lehetlen is volna, [Szalontára
nfenníej, ka nem az a rosz viskó _- hanem „fractus illabatur 0rbis“ ıs,'
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_ a Horatius ódáinak 3. könyve 3. óda 7-8, sora: ,,Si fractus illa-
batur orbis, | Impavidum ferient ruinae.” (Rettenthetetlen, hogyha
Föld és Ég | összerogy is, s a romok lesujtják. Bede Anna ford.)
_ Itt tréfásan értendő a viskó összedõltére.

19 Eladni sajnálom, tartani igy nem lehet, _ „A ház régi állapotban
van 1854-ben is. A javítási ügy húzódik tovább" _ irja Debreczeni
István: Arany jános hétköznapjai c. könyvének „A káztulajáonos“
c. fejezetében. (Bp. 1968. 51.1.)

21 Hozzá az a bildös fergezes, _ AJ.-ék házába a bérlő láthatólag
poloskát hurcolt be.

35_37 A házbér utolsó angariáját . . . forditsd . reparatióra; _ a ,,ro-
bot” jelentésű ,,angaria" szót a házbér _ egy évnegyedre járó
részletének megjelölésére használták. _ Ercsey előbbi levelében
közölte, ha megkapja a lakótól, elküldi sógorának.

46 Várom közelebbi válaszodat, - Ercsey a legszükségesebb javitá-
sokról s az azokért fizetett összegekről 18 55. jan. 11-i levelében
számolt be sógorának.

674. Arany _ Gyulai Pálnak [Nagykőrös], 1854. okt. 21.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/167. sz.; szürkés 1. palpír, 15 × 12,2

cm, 1. fol., 1.,l.: 1. szöveg, 2. 1.: üres. Címzés nincs. _ Arany Lász ó hagyatéká-
ból. (ld. AkErt. 1899. 596. l. 167. sz. a.).

M: GyulaiLev. 156. sz. 197. 1.
2 Egy levelet zártam ide, Eötvös Józsefnek irt levelét.
4_5 A népkönyvéről az I-ső füzet óta mit sem tudok, _ A Magyar Nép

könyve c. folyóirat példányait nem kapta meg. _ Gyulai intézke-
dett (ld. okt. 23-i levelét).

6-8 A Csengeri küldeményének, . . . nem láttam ez ideig se hírét se
hamvát. _ A fülemiiléért járó tiszteletdiját. _ Gyulai 23-i vála-
szában megnyugtatta, hogy Csengery eddig még nem küldte el.

8_9 Nem jöttél ki, . pedig vártalak _ Gyulai szept. 6-i levelében
jelezte, hogy a hónap végén Kemény Zsigmonddal szeretnék föl-
keresni.

9_1o Most diligenciánk van: robotolunk erősen. _ Az iskolaév kezdete:
a ,,szorgalom, buzgalom“ korszaka.

11 Breviter irok és confuse, _ röviden és zavarosan.
13_14 ölel in perpetuum _ örökké.

675. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1854. okt. 21.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/952. sz.; csontszinű l. papír, 22,3 X

18,5 cm, 2 fol., 1_4. 1.; 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László hagyatéká-
ból (ld. AkÉrt. 1899. 660. 1. 952. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 364_366. l. Sok kihagyással.
Válasz Arany okt. 18-i levelére.

12 egy Hanéli [Hanzéli P] nevu öreg homeopathához _ a hasonszenvi
gyógymódot képviselő orvoshoz. A gyógymód lényege: „a gyó-
gyitás olyan gyógyszertöredék mennyiségével törtérıik, mely na-
gyobb mennyiségben hasonló betegséget okoz." (Orvosi Lexikon.)

106 még jokai is ir róla!_ az AJ.kk. II. k. 270. l. fölsorolja a kora-
beli kritikákat, Jókaié nincs köztük.

108 a Vadrózsákat. -- Tóth Kálmán: Szerelmi vadrózsák. (1853).
1 13_114. azokról a levelekről Szásztól; _ Szász Károly : Levelek a killföld

költői koszorujából c. műfordításkötete csak 18 5 5-ben jelent meg.
Erre Tompa is gyűjtött előfizetőket.
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676. Gyulai Pál _ Aranynak Pest, 1854. okt. 23.
K: MTAK. Kézirattára _K. 513/130. sz. ; csontszinű l. papír, 22 × 17,8

cm, 2 fol., 1-3. l.: l. szöveg, 4. 1.: cimzés. Postai bélyegzők nincsenek. _A1-:my Lászıõ hagyatékából (ıd rt 1899. 595.1. 130. sz. a.).
M: Gy`ula1Lev. 157. sz., 197 198. l.
Válasz Arany okt. 21-i levelére.

3`-4

5-12

7

r6_17

21-27

z9_3o

31
33-34

37-33

39-'-40

-1-5

52
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Bocsáss meg, hogy sem nem látogattalak meg, sem a husz pengöt
nem küldhettem el _ Gyulai Kemény Zsigmonddal közös látogatá-
sukat szept. végére tervezte (ld. szept. 6-i levelét). _ A 20 p.-t
Gyulai fe adóvevény nélkül adta fel s a postán elveszett. Ezt AJ.
már jún. 19-én elengedte Gyulainak, aki azonban állandóan meg
akarta adni, de nem tudta. (A kérdéssel foglalkozó levelek fölsoro-
lását ld. AJ. Gyulainak irt nov. 6-i levele jegyzetében.)

Vas Gereben az oka, . . novellát igértem neki . elvitte tőlem
novellám elejét, mielött be lett volna fejezve . . bele zavarodtam. -
Vas Gereben volt ekkor a Bp. Viszhang „főrnunkatársa". Gyulai:
jó éjszakát! c. elbeszélése itt jelent meg folytatásokban 1854. szept.
17_dec. 25. között. Gyulai novellájáról és a „haldokló” Bp.
Viszhangról irodalmi körökben az a ,,vicc" járta, hogy a folyóirat
„megszűnik ugyan, de azért Gyulai beszélye folytattatik benne".
(AJ. -Tompának, 1854. nov. [28. kb.]) __ Ep. Viszhang 1857.
febr. 4-ig továbbra is megjelent Szilágy: Vırgıl szerkesztésében,
Vas Gereben „fő1nunkatársi" közreműködésével.

Szilágyinak akartam irni _ Szilágyi Ferencnek, a Budapesti
Hlrlapba.

Összegyüjtöm gyerekek számára irt verseimet s eladom Heckenast-
nak. _ Megjelenéséről nem tudunk.

A másik husz pengőt illetőleg aggodalmad fölösleges Csengery
még nem küldötte el, _ A fiilemiile tiszteletdijáról van szó. Gyulai
ebbõl fizette ki AJ. téli nadrág- és mellényrendelését Go dner
szabónál (ld. AJ. nov. 6-i levelét).

A meg nem küldött füzeteket megrendeltem számodra. Soha ol an
rosz expeditiot, mint Számvaldé. _ AJ. okt. 21-i levelében neliiez-
ményezte, ho y a 114-NépK.-ből csak az első számot kapta me .
A folyóirat pãdányainak megküldéséért a kiadó, Számva d Gyufa
volt felelős.

,,Toldyd“ nagy hatást tett. _ Az 1854-ben megjelent Toldi Estéje.
Tóth Kálmánék jobbnak tartják, mint az elsőt, _ A Toldi Estéjét

Tóth Kálmán a Hölgyfutár okt. 28-i számában méltatta. (Ld.
ADATTÁR, Hgyf.-nál.)

Csak Toldi Ferencz nem tud megbarátkozni az ő dédatyjával. -
Schedel, utóbb: „Toldy” nevével a kor irói gyakorta tréfálkoztak.
A Toldi Estéje megjelenésekor Pákh ,,víccét" ld. AJ. _ Tompának.
1854. okt. 18. és dec. 1. utáni levelében. -Toldy Ferenc egy bként
a Toldi Estéjéről elismeréssel irt az Uj Ma yar Múzeum 1854. nov.-i
füzetében. Részletesen ld. ADATTAR, 1§jMagy.Múz.-nál

Az én véleményemet a B .P.Hirlap tárczájában fogod olvasni, -- A
Budapesti Hirlap 1855. febr. 21, 27-28-i számainak Szépirodalmi
Szemle c. rovatában. Bővebben ld. Bp. Hirlap, ADATTÁR.

Mi most egy kritiko-Szépirodalmi lap megalapitásában törjük
fejünket. _ Valószínűleg ez az a lapkisérlet, amelyről utóbb Gyulai
Berlinből beszámolt Nádasdynénak, 1856. jún. 2-án. Ld. Gylılaı-
nál, ADATTÁR.

A z Eötvös levelét . . . átadom._AJ. Eötvösnek szóló. okt. 2 1 -i sorait.



677. Arany _ Gyulai Pálnak Nagykőrös, 1854. nov. 6.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/168. sz.; csontszinű l. papír, 22, 5 >-<

14,2 cm, 2 fol., 1. l.: l. szöveg, 2_3. l.: üres, 4. l.: címzés. Viaszpecsét fele
kivágva. Postai pecsétek: bélyegen Nagy Körös 6/11 [= nov. 6.], Pesth
6/181 [= n)ov. 6.], _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 596. 1.
16 . sz. a. .

M: GyulaiLev. 158. sz. 198. l.
Válasz Gyulai okt. 23-i levelére.

2 Ne búsongj te örökké azon az elveszett zo pengőn, _ Ld. Gyulai
előbbi jún. 8-i, 12-i, 16-i, 28-i, szept. 6-i, okt. 23-i leveleit, holott
AJ. ezt a tartozást jún. 19-i levelében már végképp elengedte,

12-14 a Csengerinél lévő zo pengőből fizesd ki, nehogy megint két évig
legyek adós _ AJ. A fûlemüle tiszteletdiját szánta jelenlegi szabó-
számlája kifizetésére. Az előbbit Jókainak kellett volna kifizetnie
AJ. irói tiszteletdíjából. (Ld. Gyulai jún. 8-i levelét.) Jókai azonban
késett a kifizetéssel. _ Közben a szabó ,,megidézéssel“ fenye ette
AJ.-t (ld. AJ. jún. 11-i levelét Gyulainak). Gyulai sürgette Jãkait
(ld. jún. 12-i levelét). Jókai végül a, pénzt odaadta Gyulainak
(Gyulai, jún. 16.), aki AJ. jún. 19-i kérésére rendezte a számlát.
(Ld. jún. 23-i híradását.)

17_18 Salamontól is ki lehetne küldeni. _ Salamon Ferencet 1854. okt.
28-án választották kőrösi tanárrá, Tomory Anasztáz helyére (Ld.
Benkó, 72. 1.)

678. Kertbeny Károly _ Aranynak. Pest, 1854. nov. ro.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/275. sz.; fehér l. papír, 29,3 X 23 cm,

2 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2. 1.: cimzés. _ Postai pecsétek: Pesth 12/11. [= nov.
11.] Nagy körös 13/11 [= nov. 13.] _ 3_4. 1.: ,,'I`oldi's Lebçnsabend. Erster
Gesang” (5 vrsz.). _ Arany László hagyatékából (Ld. AkErt. 1899. 598. l.
275. sz. a.).

M: Kiadatlan.
[A levél magyar forditása]

Pest, 1854. nov ro. péntek
Vadászkíirt szálloda.

Tisztelt Honfi l
Kötelességem az európai közönség iránt, hogy mivel az Ön nevét első-

nek én tettem a világban ismertté, most németül kiadjam annak a műnek
második felét is, amelyet oly tetszés fogadott, amely azonban művészileg
lezárttá mégis csupán ezzel a kiegészitéssel válik.

Ebben a szándékomban sem Ön, sem az Ön tisztelt kiadó ura nem
akadályozhat meg, minthogy forditásomat, miként a többit is mind, külföl-
dön jelentetem meg, ahol erre nézve az osztrák sajtótörvényeknek, amelyek
belföldön is csupán egyéves védettséget nyújtanak, semmiféle befolyásuk
nincsen. Egyébként ez az elhatározásom csak kívánatos lehet mindkettejük-
nek, minthogy egyazon mü több fordítása mindig annak kiválósága mellett
szól, tehát minden fordítás egyre nagyobb kelendőségre számíthat, s azon-
felül e mű értéke is eklatánsabbá lesz az összehasonlítás által.

Az Ön szomorú vallomása után, amelyet nekem legutóbbi levele tett,
amely szerint maga is elismeri, hogy a német nyelvet kevéssé érti, viszont
szívesen hagyatkozik mások, gyanithatóan kevésbé hivatottak, vezetésére és
irányitására. tulajdonképpen teljesen szükségtelen, hogy forditásomból min-
tát küldjek Önnek, mégis lelkiisnıeretem megnyugtatására szolgál, hogy mint
ınáskor mindig, most sem mulasztottam el semmit, hogy idejekorán legalább
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azt tegyem lehetővé, hogy megértsenek, még ha valójában jószándékomat
bizonyára ismét félreismeıik és udvaıiatlansággal viszonozzák is.

Tekintse tehát mindezeket a részleteket annak jeléül, hogy minden
esetleges személyes vonatkozás ellenére, ez utóbbiaknak soha fel nem áldo-
zom objektiv tiszteletemet egy jelentékeny szellem iránt, s mindenkor abban
a köteles előzékenységben részesitem őt, amely egy nagy költő és egy gyámol-
talan forditó viszony atában a dolog természetéből adódik.

Forditásom majdnem elkészült, és állítólag még ebben az évben ki-
nyomtatják.

Tıszteletteljesen üdvözli Kertbeny

4 (lie zweite Hälfte eines Werkes _ Kertbeny a Toldi estéjének
fordítását tervezi

7_8 Weder Sie noch Ihr Herr Verleger können mich an diesem Vorha-
ben hindern _ a szerzői és kiadói jog kérdéseinek áttekintése az
önkényuralom osztrák törvények szerinti jogszolgáltatása követ-
keztében nem könnyű feladat, hasonló kérdesek tisztázása külön
tanulmányt igényel.

12_13 mehrere Uebersetzungen ein und desselben Werkes _ ezt a véle-
ményét fejti ki Kertbeny Aranyhoz 1854. jan. 9-én irt levelében is,
miutáln hírét vette, hogy Heckenast a Toldi új fordítására adott
megb zást.

39 Toldi's Lebensabend _ részletek a Toldi estéje Első énekének
német fordításából: 1_22. és 25-40. sor.

679. Kovács János _ Aranynak Geszt, 1854. nov. 26.
K: MTAK. Kézirattára _ Ms 5451/186. sz. ; világoskék 1. papír,

22,3 × 14,1 cm, 2 fol., 1_2. 1.: l. szöveg, 3_4. 1.: üres. Címzés nincs. _V0ino-
vich Géza hagyatékából (ld. MTAK. 687/1952. sz.).

M: Kiadatlan.
2_3 En ugyan biztosan hiszem, hogy te Domokostól Nizzából is kapsz

levelet, _ Tisza Domokos legközelebbi levelét olaszországi útjából
visszatérve, 1855. máj. 22-én írta AJ.-nak.

12_14 csak Sauer mondta azt, hogy nem az egész baltüdő, hanem annak
csak . . részefog corpus mortuum-nak maradni. Sauer Ignác pesti
belgyógyász professzor szerint Tisza D. tüdejének csak egy része
lesz „halott test"

I8 ott kell maradniok egészen Májusig, _ Tisza D.-t _ orvosi
tanácsra _ édesanyjának is el kellett kísérnie; így nevelője, Kovács
János otthon maradhatott.

24_25 én most egész nyiigalomban élek a magam kedvteléseimnek;-Kovács
Jánost elsősorban a természettudományok érdekeltek. Volt neki _
utóbb híressé vált _ tojás-gyűjteménye is (ld. 1854. aug. 24-i
levelét). Arany Lacira _ aki szintén gyűjtött madártojásokat _
nyilván Kovács János példája hatott. Kovács János szívesen vad á-
szott is.

30 Mezei f. hő 17-kén neveztetett ki szalontai Cs.K. Birónak . _
Mezei Ferenc eddig jegyző Volt; felesége magyarországi görög
származék.

680. Arany _ Szász Károlynak Nagykőrös, 1854. dec. 1.
K: MTAK. Kézirattára _- K. 513/566. sz.; fehér 1. papír, 22,5 × 14,4

cm, 1 fol., 1_2. 1.: l. szöveg. Címzés nincs.i _ Arany László hagyatékából
(ld. AkErt. 1899. 606. 1. 566. sz. a.).
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M: Kiadatlan.
Szász K. ezt megelőzően ez év júl. 16-án írt Aranynak.

5_6 miután pedig e holy allianceban Mentovich és Szilágyi is benn-
foglaltatnak, _ e „szent szövetségben . .“

8_9 valahára mozog a toll, uti figura docet. _ Mint a példa is mutatja.
10 Távozásod óta . . . eltelt vagy 8 hónap .° _ Szász Kecskemétről az

1853-54. tanév befejezése után ment Kézdivásárhelyre apnak.
18 fúrok és faragok néha valamit: _ a Daliás Idők II.-n doggozott;

ld. AJ. kk. V. k. 449. 1.
20-21 Tompától nem régiben kaptam levelet, panaszol rád . . nem is irtál.

_ Ld. Tompa okt. 21-i levelét.
33-34 Igy tehát a billet douxk, elmaradoznak tőlem _ a „szerelmes

leve1ek", itt az aláhúzás szerint a lapokat, a folyóiratokat érti
alatta.

36 Toldi estéjéből competál neked egy példány, _ megilleti Szászt,
kijár neki.

681. Arany Tompa Mihálynak K.n. [Nagykőrös, 1854. dec. 1. után.]
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1112. sz. ; csontszinű l. papír,

22,4 × 14,4 cm, 2 fol., 1-4. 1.: 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 665. l. 1112. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 366-368. l. Kihagyásokkal. -E keltezés nélküli
levelet Arany László „1854. november"-i levélként közli. _ Mivel a levélben
az áll, hogy: ,,Szásznak a napokban irtam" s e levele dec. 1-én kelt, Tompának
utána irt.

Válasz Tompa okt. 21-i levelére.
4-5 Mig czivódtunk, egymást érte a levél, _ máj. 1. _ jún. 17. között.
5-6 a béke malasztos ölében _ Kisfaludy Káro y: Mohács c. verséből.

19 nőm testvérének _ Ercsey Sándornak.
46 türelem .` baráttáncz. _ A szerzetesek tánca nem tart soká.
52 Predikácziódból nem is küldtél: _ Tompa: A két halotti beszéd c.

kiadványa ez év vége felé jelent meg Miskolcon, előrevetített 18 55.
évi jelzéssel. (Ld. TompaLev. I.k. 434. l.)

63 Szásznak a napokban irtam _ augustusi levelére. _ Dec. 1-én írt
Szászäak. AJ. azonban rosszul emlékezett, mert Szász júl. 15-én
ırt ne i.

64 A levelek ügyét kérdeztem Mentovicstól, _ Szász: Levelek a külföld
költői koszorájából c. műforditáskötetének ügyét.

75 Sz. Miklós _ Szemere M.
77 egy olvasókönyvbe felvettem _ a tervezett olvasókönyvet Szilágyi

Sándorral szerkesztette. (Ld. AJ. - Ercsey Sándornak, 18 5 5. jan.
17-i levelét és jz.-ét, továbbá AJ. kk. X. k. 443, 623. l.

81-83 Kertbeny egy. fűzetet adott ki Garay verseiből, miért Császár
ugyan meg is adta neki, _ Császár Ferenc a Divatcsarnok nov. 25-i
száma Nemzeti irodalom c. rovatában (1530. 1.) ismertette a kiad-
ványt. Kertbeny munkáját a „felkéretlen fordító" „silány travesz-
tálásának" minősítette. _ Egy visszás példát Tompa is idéz dec.
végi levelében.

87 Soirée bey'm Schedel _ ld. AJ. okt. 18-i, Tompának írt levelében.
87 A Viszhang _- ıd. Budapesti Viszhang c. folyóirat, ADATTÁR.

682. Arany _ Kovács Jánosnak Nagykőrös, 1854. dec. 14.
K: Tiszántúli Ref. Egyházkerület Nagykönyvtára, Debrecen _ Jelz.:
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R.702, v. _ Fehér l. paplir, 14.× 22,5 cm, 1. fol. 1_2. l.: l. szöveg. _ Címzés
nincs. _ Kovács János agyatékából.

M: Arany jános ismeretlen öt levele. Közli: Csűrös Ferenc. VasÚjs.
1907. 21. sz. 414. l.

Válasz Kovács János nov. 26-i levelére.
2-3 Sohase tudtam, mit akar velem a szalontai jegyzői hivatal, midőn

annak hivatalos pecsétjét megpillantottam. _ Kovács János levele
tehát onnan érkezett, lehet éppen tréfás megtévesztési céllal.

3_4 Ha Ercsey Sándortól nem halloma minapában, azt hittem volna . . .
a bájos Olaszföld örömeit élvezed, _ Kovács János aug. 24-i leveléből
AJ. még csak arról értesült, „az orvosok követelték“, hogy Tiszáné
is utazzon el a fiával. Akkor még úgy volt, Kovács J. is megy.
Nyilván pénzügyi meggondolások alapján ment Domokos csak
édesanyjával. Kovács J. Domokos betegsége miatt viszolygott az
olaszországi úttól s így nyilván örömmel maradt itthon.

7 pusztitod . . a rókákat stb. _ Kovács János beszámolt vadászati
eredményéről.

11-12 iskolánk is kapott egyet (t.i. farkast), azLengyel collegának anynyi
bajt szült, - Lengyel Dániel (eredeti neve Lubomirski) orvos,
1854-től a nagykőrösi gimnáziumban a természetrajz és német
nyelv tanára. A farkas kitömése adta nehézségekről a kőrösi
tanárok _ Mentovich Ferenc készítette _ Charivari c. tréfás,
rajzos közleménye is megemlékezik: a ,,3. szám képén dr. Lengyel,
a gimnázium tennészetrajz-tanára terített asztal mellett minden
jóval tömí magát. Aláírás: :Lengyel professor állattömési műkö-
désben.« Ő ugyanis nyilván az Entwurf rendelkezéseit követve _
meghozatta az állattömő eszközöket, de soha sem használta." (Ld.
A] . Nagykőrösi Iratai (1851-1860) AJ. kk. XIII. k. 230. 1.).

19 Domokos iránti soraid nagyon megnyugtattak, _ az olasz orvos
derűlátóbb volt a pesti és bécsi orvosoknál; sajnos alap nélkül.

683. Arany _ Tomori Anasztáznak (Nagykőrös, 1854. dec. 2 5. után]
K: Másolat. _ MTAK. Kézirattára _ K. 513/902. sz.; csontszinű 1.

papír, 22 × 17, cm, 2fo1., 1. l.: sírvers, 2.1.:AJ. kísérő sorai, 3. l.: üres, 4. l.:
címzés. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 659. l. 902. sz. a.).

M.: Kiadatlan.
AJ. kísérő sorai Tomori Anasztáznak nagybátyja, Baranovszky

Miklós sírkövére szánt verséhez. A sírvers ésjegyzete: AJ. kk. VI. k.
28, 222. l. ld. továbbá az ADATTÁRban.

684. Császár Ferenc _ Aranynak [Pest, 1854. dec. vége kb.]
K: Elveszett. _ Utalás a levélre: 1855. jan. 16-án AJ. Tompának:

[Császárnak] „most sem válaszoltam . levelére, . . . hogy t.i. íróínak nem
adhat szabad példányt, ha díjért dolgoznak, s az előfizetési összeget díjokból
levonhatni nem engedik”

685. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1854. dec. [végén]
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/953. sz.; csontszinű 1. lpapír, 28,4>(

22,8 cm, 2 fol., 1-4. 1.: l. szöveg. Címzés nincs. _Arany Lász óhagyatéká-
ból (ld. AkÉrt. 1899. 660. 1. 953. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 369-370. 1. Sok kihagyással.
Válasz Arany dec. 1. utáni levelére. _

7 leveled ismét egy óriási recidiva lesz; _ visszaesés, hangulatı
betegségébe.
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31
41

»HF-47
4-9

50-51

94
108-109

125-126

Vágó collega. _ Vágó József.
Victor Hugoval Az elitélt végső éjében, _ Hugo: Le dernier jour

d'un condamné = Az elítélt utolsó napja. (Ld. Szinnyei Ferenc:
Novella- és regén irodalmunk a Bach korszakban. II. k. 401. l.)

Me is dicsért lêőth Kálmán a Hölgyfutárban; _ az okt. 28-i sz.-
bzm; ii. Hgyf. ADATTÁR.

Petöfivel: rajtad „inkább szeretnék látni vért”, _ Petőfi: Vörös-
mcfiyhoz c. verséből (2. vrsz. 5-6. s.).

időn pedig verset irtál a Hölgyfutárnak igen roszúl tevéd,' _ AJ.
Nagy Ignác 1854. márc. 19-én bekövetkezett halála után ismét
küldött verseket e lapnak. Verseinek itteni megjelenése tehát csak
véletlen volt, Tóth Kálmán dicsérete után.

ex tempore _ rögtönözve.
a Szász levelein felvett elõfizetést,` _ Levelek a külföld költői

koszorújából c. műfordításkötetéről van szó.
Császár . . kimutatta a K[ertbeny] szamárságát . . . az a bulgáriai

ló _ Császár kritikájáról már AJ. dec. 1. után írt levelében is volt
szó. _ Az itt emlitett példa: Garay e sorát: „Az ősz vezér b 0 g-
l á r 0 s lován . ” _ Kertbeny így fordította: ,,Ritt Álmos auf
ein Pferd B u l g a r i e n ' S " (Ld. Divatcsarnok, nov. 25-i sz.
1530. 1. Nemzeti irodalom c. rovatban.)

1855
686. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 18 55. jan. 11.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikrofilm-

tára A.301/I.
M: Kiadatlan.
Ercseynek, kb. novemberi látogatását követő levele.

2-3

6-7

13

37
38-39
42-44

46
52

54

71-72

illő dolognak találom, 3 vagyis harmadfél hónapi hallgatás után,
megszólalni. _ AJ. és sógora 1853 októberében váltottak utoljára
levelet: Ercsey okt. 18-án írt s AJ. okt. 21-én válaszolt.

N. Kőrösre tett expeditiomból szerencsésen haza érkeztem, _ AJ.
1854. dec. 1. után Tompának, sógora látogatásáról; Ercsey kb.
novemberben volt Kőrösön

üveges kocsiban utaztam egészen Okányig, _ Okány, nagyközség
Bihar megyében, a cséffa-nagyszalontai járásban, a Vésztő-
Hollód vasútvonal mellett.

Kenyeres _ Kenyeres János.
Rozvány András _ Rozvány József kereskedőnek szintén keres-

kedő fia, aki AJ.-sal egy napon született.
Csurgairól . nem méltó utódja Károlyi Sámuelnek. _ Károlyi

1845-től Szalonta első orvosa volt, 1 850 novemberétől Nagykőrösön
városi főorvosként működött.

janiról, _ Ercsey János jegyző szintén sógora AJ.-nak.
Károly _ Ercsey Károly, aki az Ercsey testvérek közül mint

gazdálkodó kereste kenyerét.
Nagy jánosék _ Nagy János szintén gazdálkodó, felesége

Ercsey Zsuzsanna, az Ercsey testvérek között a legidősebb. Ercsey
Júlia _ a későbbi AJ.-né _ fiatal leány korában náluk talált
otthonra.

Most az egyszer nem a házon, és átaljában nem a dominális dolgo-
kon kezdtem . . . _ nem a „birtok” ügyein kezdte levelét _ írja az
AJ.-ék 16 holdjára inkább tréfásnak tetsző kifejezéssel.
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73“"75 Be akarok . . számolni azon . . költségekkel, miket a házra (stb.)
tettem. _ AJ. 1854. okt. 21-i levelében bízta meg sógorát, hogy
végeztesse el a házon a legszükségesebb javításokat. Pénzt nem
tudott küldeni. A várható házbért szánta erre a célra. Ercsey
megoldotta a feladatot anélkül, hogy AJ.-nak pénzt kellett volna
rá küldenie.

687. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 185 5. jan. 16.
K: Voinovich feljegyzése szerint: ,,Ráthnál veszett."
M: AJLevIB. I. k. 371-376. 1.
Válasz Tompa 1854. dec. végi levelére.

9-10 „quorum pars magna es ,"' _ „amiben neked nagy részed van."

22-23

2-1.
24-25

40

46-47

47-43

68
72-75
77-78

81-82

95-108

111-112
123-127

134-435

Aeneas Didóhoz intézett szavai (Vergilius: Aeneis, II.é.) módositva.
A Divatcsarnok neveddel köszöntött be: _ Tompa: Öszszel c.

versével (1. sz. jan. 5. 6-7. 1.).
átkozott indolentia _ közönyösség, hanyagság, nemtörődömség.
Császárnak most sem válaszoltam _ 1854. dec. végén írt

levelére. `
Ennek hűbnere van. _ Magyarázata van. E korabeli kifejezés

Hübner, Johann Konversations Lexikonát illeti (1704), amelyben
mindlen dolog magyarázatát meg lehetett találni. (Tóth Béla,
4.2 3. .)

siettem azzal a Berecz maneseit kiengesztelni. _ Mancs = meghalt
ősök szellemei a rómaiaknál. Itt Berecz Károlynak, a Hgyf. új
szerkesztőjének tett ígéretei beváltására értendő.

előbb megjelenik a T. K. bírálata mint az én versem, _ ebbõl az a
látszat származott. hogy AJ. Tóth Kálmán kedvező bírálata miatt
küldött verset a Hgyf.-nak. (Ld. még Tompa 1854. dec. végén irt
ev.-t.)

Van ugyan az én fiókomban valami, a mit néha-néha előveszek, _
a Csaba-eposzt vette elő.

Állj meg élet napja, óh állj meg fölöttem, stb. _ AJ: Stanzák
„Mátyás daliinnepe" eposzi kisérletből. 3.vrsz. 4-8. s.

tán apró verseimet sem kéne elhagynom veszni, _ összegyűjtésü-
ket 18 5 3 nyarán kezdte (Ercseynek, máj. 20.) -Tompa is biztatta
rá az év dec. 18-i levelében; e biztatásra AJ. 1854. febr. 13-án
válaszolt. Kiadatásukra azonban ez az első határozott szándék.

csak magamról danolok, mint a peleskei notárius,' _ Gvadányi
József művében.

Mint a szerelmes boldog álminál . . . _ AJ.: Az ihlet perce (AJ. kk.
I. k. 231 l.)

„elvadult s elzüllött” _ szabadon a Toldiból.
Öreg szüleimnek stb. _ AJ.-nak ez a közlése ifjúkori olvasmá-

äyairól, kapcsolódik ez évjún. 7-én Gyulainak írt önéletrajzi levelé-
ez.
A diplomatikai nyelv nagyon készül berontani az iskolákba is: _

a német nyelv, amelyet az iskolákba mint oktatási nyelvet akart
az osztrák kormány bevezettetni.

688. Kovács János _ Aranynak [Geszt, 18 5 5. (január 17. előtt.]
K: Elveszett. _ Utalás a levélre: ,,Kovácst l is kaptam levelet a
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minap . . ." (AJ. _ Ercsey Sándornak, 1855. jan. 17.) _ A levél tartalmára
nincs utalás.



689. Arany -- Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1855. jan. I7.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A.3o1/I.
M:

2-'4

7_8

16-I7

18_19

26-27

37

43

5o_58

64

Ercsey, 95-97. 1. Kevés kihagyással.
Azt kell hinnem, . haragszol ránk, hogy eltávoztod óta egy betűt

sem irál. _ AJ. e sorait keresztezte Ercsey 11-i levele.
Sajnálva hallottuk Salamontól, hogy csakugyan ki kelle állnoá a

oontumáeiát, _A vesztegzárat. Salamon Ferenc, úgy látszik, együtt
indult Ercseyvel, igy AJ. tőle tudta meg az utazási nehézségeket,
amelyekről sógora jan. rr-én irt.

ti vígabban voltatok Kenyeres vagy Balog janinál. _ Balogh
János szenátor volt az, aki Petőfivel és AJ.-sal hánnasban, versben
vetélkedett a debreceni Bikaszállóban. (Ld. AJ. kk. XV. k. 879. 1.)

Mig lehet, ellenállnnk a vis inertiae-vel, _ a „tehetetlenség erejé-
vel". _ Ezzel igyekeztek gátat vetni a kormány németesitő politi-
kájának.

ıláióta a Tomori gazdag bátyját nehány distiehonban halhatlanltám,
alig írtam valamit. _ AJ.: Sirvers Baranovszky Miklós hamvaira.
Alatta a kelet: 1854.. dec. 23. (Ld. AJ. _ Tomori Anasztáznak,
1854.. dec. 25. után ırt levelét és jz.-ét.)

Egyik extremumból a másikba! _ Egyik végletből a másikba _
írja a Beretvás Gusztáv házából az egyházéba költöző költő. Ez
utóbbi lakhelyét Biczó Géza le is rajzolta.

didactrum is meglehetősen jó be s osztályra megy: -a tandíjat
szétosztj ak a tanárok között.

Szilágyival egy olvasókönyv szerkesztésében fáraáozunk, . . Már
le van iratva mintegy 40 árkus, egy kötetre valót be is adunk e hó
végén. _ Szilágyi Sándor szerint: ,,Magyar, célszerű és protestáns
iskolák által is használható tankönyvnek hiányát nagyon éreztük,
s 1854-ben Arannyal ketten tervbevettük egy magyar olvasókönyv
elkészítését". _ Szilágyi szerint teljesen AJ. dolgozta ki, a költői
szemelvényeket is ő válogatta össze, Szilágyi Sándor csak a szer-
kesztésben és a prózai _ a történeti, értekező és a szónoki elő-
adásra vonatkozó anyag _ összeválogatásában segített. _ Közös
művük tervezett címe: Magyar olvasókönyv. „Protestáns fel-
gimnáziumok számára. Szerkesztették AJ. és Szilágyi Sándor. I.
kötet. Elbeszélés kötött és kötetlen formában. 1855". _ E kötet
hat részből állott volna: I. A nép-mese. 2. Mese, parabola, para-
mythia, allegoria. 3. Monda, mythos, legenda. 4. Elbeszélés (szű-
kebb értelemben). 5. l-Iősköltemény. 6. Történet, emlékrajz, élet-
rajz. (Benkó, 73-74. 1.) -- Szilágyi szerint a könyv megjelenését
kérő folyarnodványuk a Helytartótanácshoz is eljutott, de a
kiadásra nem kaptak engedélyt. (Ld. Szilágyi Sándor: A_] . tanári
pályája. Fővárosi Lapok, 1882. 266. sz.) _ A mű Elószavának
kézirata Szilágyi Sándor tulajdonában volt, további részei AJ.-nál
lehettek; erre vallanak az AJé. II. 266. l.-on közölték: „Maradt
fenn jónéhány ív Arany kezeírásában, minden oldal szépen körül-
keretezve, gyöngybetűkkel irva, mintha rézmetsző véste volna . . .
az egyes olvasmányok alatt mindenütt pontos magyarázat." _
Ez a kézirat is tehát ott pusztult el a Voinovich-villában a máso-
dik világháború alatt. _ A megmaradt Bevezetés (a magyar ol-
vasókönyvhöz) szövegét ld. AJ. kk. x. k. 443_445. l., jz.-e:
623-625. 1. _ Ld. még AJ. kk. XIII. k. 489.1. AJ. atervezett
olvasókönyv1'őlTom=pának is irt 1854.. dec. I. után kelt levelében.

:Long



64-65

65
66

72-76

a jobbágyi hódolatot . . . aranyozott rámában tanúsitják _ a
Halász Ferenc hagyatékából a gimnáziurrıhoz került festmények
között a császár képe is ott lehetett.

Tompának szinte most irtam, _ jan. 16-án.
Kovácstól is kaptam levelet minap, _ Ld. Kovács Jánosnak jan.

17. előtt irt elv. evelét.
Janit zforróan ölelem . . Irjon . . mikép szeretné hogy történjék a

kiegyenl tés ,' _ Amikor AJ. megvette kis szalontai házát, Ercsey
János is kölcsönzött pénzt neki. AJ. ennek visszafizetése ügyében
kérte sógorát, hogy irjon.

690. Ercsey Sándor -- Aranynak Nagykőrös, 1855. jan. 27.
Kı NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A.3o1/I.
M: Kiadatlan.

2-3
9

13--15

Közelebb küldött leveleink valósziniileg találkoztak az utban, _
Ercsey jan. 11-i és AJ. 17-i levelei valóban elkerülték egymást.

Szalontán, földigazitás van ,° _ tagositás.
épen azon levelét mellyben . . földei mennyiségét és hollétét

tudatta velem, _ Ercsey nem találta sógora 1854. jún. 21-i levelét,
AJ. ezért febr. 3-án újból elküldte az ő, valamint felesége földjeinek
jegyzékét. _ AJ.-ék földjeit Debreczeni István összesen 16 holdra
becsüli. (Ld. Arany jános hétköznapjai. Bp. 1968. _ A földesúr c.
fejezet, 58. 1.)

691. Arany - Ercsey Sándornak Nagykőrös, 18 5 5. febr. 3.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. MTAK. Mikrofilm-

tára A.299/I.
M: Ercsey, 97_99. 1. Kevés kihagyással.
Válasz Ercsey jan. 11-i és 27-i leveleire.

7

II-I2

14-17

21

22-25

33-43

IOI0

(intercaetera: éljen Kenyeres és az ő IOOO diszna[ja] !) _ ,,Köz-
bevetőleg" -- tesz megjegyzést Kenyeres János növekvő gazdag-
ságáról. Ercsey 11-én irt sógorának. Kenyeres János isznait
külföldre is szá totta.

Vilma játszótársáról szándékosan hallgatok nehogy Lina elolvasván,
megnehezteljen az indiscretioért. _ Ercsey szintén jan. 1 1-i levelében
újságolta, hogy: „szaporodni” készülnek, leányának, Vílmának
testvérkére van kilátása.

Olvastam a Bp. Hirlap szalontai levelét, [írója] Gyuri lesz
talán P _ Rozvány György.

haute volée van, _ előkelő társaság, felső tízezer, bár Nagykőrö-
sön igazi arisztokrácia nem is volt.

Talán nemolvassátoka VasGereben . . ,,Visszhangját" _ . . Bolond
Istók stb. _ Az AJ. említette tréfás rajz ahozzá kapcsolódó, Nagy-
kőrösre vonatkozó csípős szöveggel a Budapesti Viszhang _ szer-
keszti: Szilágyi Virgil, főmunkatárs: Vas Gereben _ 18 5 5. évi 2.
január 14,-i számának 64. lapján jelent meg.

átal megyek . földeim mennyiségére Ezt AJ. ezúttal másod-
szor irta meg sógorának. Először 1854. jún. 21-i levelében, amit
azonban Ercsey hiába keresett. A levél fennmaradt. Az abban
közölteket itt a szalontai házzal és az ún. ,,fáskerttel" egészítette
ki. _ A Debreczeni István által összegezett 16 holdnyi földhöz AJ.
a későbbi években érthetően -- kívánt még hozzávásárolni,
hiszen végső megoldásul vissza akart telepedni Szalontára. Itt



remélte a „kis független nyugalmat, ]Melyben a dal megfogan-
hat . . ."

49 Ennyi föld 'atott nekem a mi planétánk superfieieséből 1 _ A mi
bolygónk felületébõl.

692. Tomori Anasztáz _ Aranynak Pest, 1855. febr. 27.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/891. sz.; csontszinű l. papír 22,2 × 14

cm, 2 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2_3. 1.: üres, 4. 1.: címzés. U.itt AJ. irásával:
„Leopold utcza 1. sz.” _ Viaszpecsét kivágva. _ Postai pecsétek: bélyegen
Pesth 27/2 [= febr. 27], Nagy Körös 28/2 [= febr. 28.]. _ Arany Lászlóhagyatékából (ıa. A1-:Éve 1899. 659.1. 891. sz. 3.).

M: Magyar László: Az Arany-korszak meeénása. Magyar Nemzet, 1967.
febr. 5-i sz.

4-5 emlékszel rá, hogy múltkori mulatságunkat utolsónak mondád .P _
Tomori Anasztáz anyai nagybátyjától: Baranovszky Miklóstól
tetemes vagyont örökölt, ezért 1854 októberében lemondott nagy-
kőrösi tanári állásáról. A tanári kar ebből az alkalomból „nagyobb
estélyt" rendezett, melyre a helybeli tanártársak mellett Pestről is
lerándultak: Jókai, Gyulai, Ballagi [Mór] s többen, sőt eljött
Tcmpa is. E búcsúlakomát gyönyörűen irta meg a ,Koszorú-'ban
Jókaı, ki még egy napot töltött ez alkalommal Aranynál, kinél
Ballagival együtt szállva voltak.” (Benkó, 72. 1.) _ AJ. nyilván
Tomori távozása miatt érezte mulatságukat „utolsó” azaz búcsú-
mulatságnak.

9_1o Előre örülök, mint mutatunk majd üres szobáinkban szalma széke-
ken _ A Benkó idézte Jókai megemlékezés: Egy nap Arany jános-
nál (Életemből, I. k. 159. 1.; újra közölve Törös László: Arany jános
Nagykőrösön. Nagykőrös, 1974., 1o3_1o6. 1.). _ Érdekesen mutatja
be az itt említett helyszínt, ahol a Tomorít búcsúztató mulatság
lezajlott. _ Jókai szerint Tomoıi volt „az utolsó görög Nagykőrös
városában". _ Így a kis görög templomot kivette a várostól
,,haszonbé1be . és aztán imitt-amott ellakogatott benne .
bizony mi a gazdátlan templomban ültük meg ezt a búcsúlako-
mát . Mentovich kipingálta a falait mindenféle képekkel, de azt
máig sem tudnám megmondani, hogy azok miféle bibliai jelenete-
ket ábrázoltak? Ellenben mulatságosak voltak" _ irja Jókai. ---
Törös László hozzáfűzi, hogy a Tomori utcai épületből utóbb óvoda,
lett s a renováláskor a meszelés alól „furcsa női aktok bukkantak
ki" _ nyilván Mentovich festményeinek maradványai. (Töı ös id.
m. 106. 1.)

11 boldog vagyok mikor téged mulatni láthatlak. _ Tomori tömör
jellemzése a mulató AJ.-ról nyilvánvalóan élmény gyökerű, ha
nem is ehhez az alkalomhoz fűződik. Jókai közlése szerint, ui.
Tomori búcsúztatásán _- amíg Jókai Gyulaival s a többiekl-:el
táncolt: „Csak egy conviva 7_\`erdég] maradt meg kcıroly, csendes
szemlélőnek, Arany János. Õ hozzá voltunk Tompával meg Balla-
gival éjszakai szállásra rendelve, hát neki meg kellett tartania az
egész tájékozási tehetségét, hogy legyen valaki, aki a többieket
hazavezeti a templombó ." (Törös L. id. m. 104. l.) _ AJ. kedves
mulatozó dalát: ,,A vasvári malomba' sok verebek laknak . ."
felvette Népdalgyűjteményébe is. (Ld. Kodály Zoltán -~- Gyulai
Ágost: Arany jános népdalgyvljteménye. Bp. 1952. AJ. II. Társas
dalok c. rész „Deák Potpourri“ [egyveleg,keverék] és 88_89.).
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693. Tompa Mihály _ Aranynak Gomba, 185 5. márc. 16.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/95 5. sz.; csontszinű 1. papír, 20,3 ×

16,5 cm, 2 fol., 1. 1.: l. szöveg, 2--3. 1.:; üres, 4. 1.: cimzés. Viaszpecsét ki-
vá a. Postai pecsétek: bélyegen Monor 2o/3 [= márc. 29.), Nagy Körös
21%-;v[= márc. 21.]. _ Arany László hagyatékából (ld. AkErt. 1899. 661. 1.
955. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Tompa első levele kőrösi látogatása után.

5 Hámos _ Hámos Gusztáv gombai földbirtokos.
1 1_12 Hát te jobban vagy-e már .P _ Ezek szerint AJ. már a Tomori-féle

mulatság végén rosszul érezhette magát. Júl. 1-i, Szász Károlynak
irt leveleben is említi saját és családja betegségét.

694. Arany _ Kolbenheyer Móricnak Nagykőrös, 185 5. márc. 17.'
K: 1938-ban a levél kézirata Kolbenheyer dédımokája: Brumıér

László ev. lelkész tulajdonában volt Néunkirchenben (Ausztria), _ Ugyan-
csak nála volt Anastasius Grünnek Arany művei forditásával kapcsolatos,
szintén Kolbenheyer Móricnak szóló levele.

M: A]. kiadatlan levele Kolbenheyer lldórhoz. Közli: Németh Sári. ItK
1938. 73-74.. l.

2-33 Toldi estéje cimű költeményem fordítása általában sikerültnek
mondható, csupán nehány helyen kivántam arra megjegyzést tenni:
stb. _ Az énekek szerinti megjegyzéseket Kolbenheyer Mór:
Toldi's Abend, Poetische Erzáhlung in 6 Gesángen. Übers.: _ Pesth,
1856. _ c. fordításában figyelembe vette. Munkájával AJ. meg
volt elégedve. _ Kolbenheyer előbbi fordítását: Toldi. Poetische
Erzáhlung in Iz Gesängen. Aus dem ungarischen übersetzt. Mit
einem Briefe von Fr. Hebbel. Pesth, 1851, 18 5 5. Ennek bevezetőjé-
ként közölte Kolbenheyer Friedrich Hebbel levelé`t. _ Hebbel a
Toldi Estéje Kolbenheyer-féle fordítását is látta, ld. Hebbels
Persönlichkeit c. művét (410, 419. 1.). _ Voinovich Géza a Toldi
fordításai közt azt irja, hogy Grün Anasztáz levelét is közli.
(AJ. kk. II. k. 266. l.) Kolbenheyer, azonban csak Hebbel, Fried-
richét tette itt közzé. _ Anastasius Grün levelé _ Németh Sári
közlése szerint _ csak 1865. márc. 27-én kelt Grazban. Emiek egy
részét _ AJ. levelével együtt _ teszi közzé Németh S.: ,,. Noch
grösseren D_ank aber schulde ich Ilmen für die Mittheilung Ihrer
trefflichen Ubersétzungen von Arany's beiden Toldi-Dichtungén,
mit deren Lcktüre ich gerade bescháftigt bin und zwar zu meinem
vilfachen Genusse. Nicht nur ist die dichterische Behandlungl des
Stoffes eine sehr aaziehende und gehaltnissreiclıe, sondern auc die
Übersetzung ist eine durch Kraft und Natürlichkeit so gelungen,
dass der Reíz den beiden Büchern sich bis zum Ende gleich bleibt
und keinerlei _Disharmonie an (lie gewöhnlichen Abstände zwischen
Urtext und Übersetzung erinnert "
[Forditása . ] _
,,. . Még nagyobb köszönettel tartozom Önnek Arany két Toldi-
jának találó forditásáért. Ezekkel az olvasmányokkal egyenesen
élvezet foglalkozni. Nagyon vonzó nemcsak a költői tárgy kezelése,
hanem erőteljes, természetes, sikerült fordítás is, úgyhogy a mű
bája végig kísér a két könyvön. Semmi egyenetlenség, semmi sem
emlékeztet a szokásos különbségre az eredeti mű (az ősszövég) és a
fordítás között . .“
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Kolbenheyer utóbb Toldi's Liebe (Pest, 1883) c. a trilógia harma-
dik részét is leforditotta. E fordítást az AJ. kk.f,nem említi.

695. Arany _ Poméry Jánosnak Nagykőrös, 18 55. márc. 1 7.
K: OSZK. _ Levelestár. _ Csontsz ű l.papir, 23,2 × 14,3 cm, 2 fol.,

1. 1.: 1. szöveg, 2_3. 1.; üres, 4. l.: cimzés. _ Vörös Viaszpecsét, ,,AJ." név-
jellel. Postai pecsétek: bélyegen Nagykőrös 18/3 [= márc. 18.], Pesth 18/3
[= márc. 18.].

M: Kiadatlan.
2_3 Ime küldöm a megigért kézvonást, mellyet a multkor Tompától

elküldeni nem annyira elfeledtem, stb. _ Tompa e hónap elején
járt Kőrösön Tomori Anasztázzal. (Ld. Tomori 1855, febr. 27-i
Tompa márc. 1 6-i levelét.)

4-6 egyszerű levélpapirra irtam .` add át az illetőknek, szives üdvözlé-
semet. Poméry közvetítő szerepe világos. Nem tudjuk azonban,
kik részére kérte és kapta meg AJ. kézırását. A „velin“, azaz fi-
nom, bordázatlan papír-megjelölés szerint lehetséges, hogy emlék-
könyvbe kérték tő e, Poméryvel közös ismerősök.

696. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1855. márc. 25.
K: MTAK. Kézirattára _K. 513/956. sz.; csontszinű l.papir, 22,8 X

14,1 cm, 2 fol., 1. I.: l. szöveg, 2_3. 1.: üres, 4. 1.: cimzés. Postai pecsétek:
bélyegen Putnok 27/3 [= márc. 27], Pesth 30/3 [= márc. 30.]. Nagy Kőrös
31/3 [= márc. 31.]. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 661. l.
956. sz. a.).

M: Kiadatlan.
1 Haza értem _ Nagykőrösről, illetve Gombáról, ahonnan 16-án

irt is AJ.-nak.
5 nem lettél-e beteg .P _ AJ. saját és családja betegségéről ápr. 1-i

levelében számolt be Tompának.

697. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 185 5. ápr. 1.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1113. sz.; csontszinű l.papir,

23,3 X 14,5 cm, 2 fol., 1. l.: 1. szöveg, 2_3. 1.: üres, 4. 1.: cimzés. Tört viasz-
pecsét. Postai pecsétek: két bélyegen Nagy Kőrős M1 [= ápr. 1.], Pesth IA
[= ápr. 1.], Putnok 4/4 [= ápr. 4.]. _ Arany László hagyatékából (ld. AkErt.
1899. 665. 1. 1113. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tompa márc. 16-i és 25-i leveleire.

4 nyomorúság itt is _ az Arany család betegeskedése még egész
áprilisban is tartott (ld. AJ. júl. 1-i levelét Szász Károlynak).

698. Ercsey Károly _ Aranynak [Nagyszalonta, 18 55. április 1. után.]
K: Elveszett. _ Utalás a levélre: Ercsey Károly ez év júl. 26-án irta

AJ.-nak:: ,,levelemet írtam Aprilisba, de semi válaszát nem kaptam." _
A levél tartalmára nincs utalás.

699. Arany _ Ballagi Mórnak Nagykőrös, 18 55. ápr. 16.
K: Ballagi Mór hagyatékából Scheiber Sándor tulajdonában. Csont-

szinű l. papír, 15 X 14 cm, 1 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2. 1.: üres, címzés nincs.
M: Scheiber Sándor: Arany jános levele Ballagi Mórhoz a Hatvani-

versről. ItK 1957. 280. l. Hasonmásban is.
2_3 szerencsém van kiildeni egy ördögöt a prot. naptárba- Hatvani.

Népmonda után c. költeménye az 1856-ra szóló Protestáns Képes
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9_1o

Naptárban jelent meg (106--107. 1.). A vers kéziratának kelte-
zése: ,,april 1855" (AJ. kk. I. k. 232-234. 1.).

a mi, protestansok, Faustja _ Hatvanit tehát AJ. _ Jókait
(1871) megelőzve -- nevezte magyar Faustnak (ld. Scheiber, ItK
1957. 280. .).

A monda régóta él a nép közt s én nyomon követtem azt. _ AJ.
debreceni diá sága idején, kéziratban terjedt az a Hatvanlról
szóló tizenhárom monda, melyet Kazinczy Sámuel 1816-ban -
debreceni diák korában féljegyzett. (Ld. még AJ. kk. I. k. 484--
485. 1.).

700. Ercsey Sándor _Aranynak Nagyszalonta, 1855. ápr. 26.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából -- MTAK. Mikrofilm-

tára A.3o1/I.
M: Kiadatlan.

2-4

8
ro-11

1 7-20

24-25

3s~36
37-38

47
73

illendő dolog már valahára életjelt adnom, és, Kösiinek Szoboszlón
volt malmával ellenkezőleg, megszólalnom; -- Ercsey AJ. febr.
3-i levelére még nem válaszolt. _ A Kösű malmát érintő szólás-
mozıdásról ld. Ercsey 18 53. okt. 28-i levelének j z.-ét.

resideálok. _ Udvart tartok.
egy kissé szttk és kényelmetlen quartély, _ a szállás kis kényelmet-

lenségeit Ercseyék szívesen vállalták, hogy külön lakhassanak,
hiszen ekkor már második gyermeküket várták. (Ld. Ercsey jan.
1 r-i levelét.)

Ercsey jani . volt nálunk, . . . időt nyerék mégis, hogy bátyám
minapi egyik levelének őt érdeklő tartalmát vele közölhessem. _ AJ.
jan. 17-i levele utóiratában üzente Ercsey Jánosnak, hogy a ház
vételkor nyuj tott kölcsönét visszafizetné; közölje, ez mikép tör-
ténjék.

igéré: hogy rövid idő alatt tudósitandja bátyámat. _ Ercsey
János ígérete ellenére sem írt Kőrösre (ld. AJ. jún. 30-i levelét
Ercsey Sándornak).

bátyámék jőjjenek el, az őszi examenek bevégeztével, Szalontára. -
Ez évben AJ.-ék családostul Tompáéknál töltötték a szünidőt.

plus quam dfisznósájg is az, hogy s[a]eculumban egyetlen egyszer
sem jőnek el bátyámék .` _ még nagyobb disznóság az, hogy AJ.-ék
egy évszázadban, éınberöltőben egyszer sem jönnek Szalontára _
irja kissé túlozva Ercsey. AJ.-ék 1852-ben látogattak el utoljára
szíilővárosukba..

jámbor Mihályt; _ AJ. Síra nénjének és Jámbor Ján asuak fia.
Kovács bácsi _ Kovács János, Tisza D:).n)'.:os nevelője, a Sza-

lontáról 13 km-nyiré levő Geszten.

701. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva., 1855. máj. 6.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/958. sz.; csontszinű l.papir, 18,8 ><

12,3 cm, 2 fol., 1--2. l.: l. szöveg, 3.1.: üres. 4. 1.: cimzés. Viaszpecsét kivág-
va. Postai pecsétek: bélyegen Putnok 12/5 [= máj. 12.], Pesth 14/5 [= máj.
14.], Nagy Kőrős 18/5 [= máj. 18.]. _Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt.
1899. 661. l. 958. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany ápr. 1-i levelére.

12_13
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mióta Teleki feletti beszédem kijött _ Teleki József gr. 18 5 5. febr.
15-én hunyt el. A család Totnpát kérte fel a temetési búcsúbeszéd-



re, de a hatóságok nem engedélyezték. Í Mit örökõl a haza nagy
fia után c. búcsubeszéde nyomtatásban jelšnt meg. (Ld.TompaLev.
II. k. 598-590. 1.)

39 fiammal ugyan distrahálnak . . . _ szórakoztatnak.

702. Tisza Domokos _ Aranynak Pest, 1855. máj. 22.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/815. sz.; szürkés l.pa ir, 19,5 X 13,2

cm, 2 fol., 1-4. l.: l. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László) hagyatékából
(ld. AkErt. 1899. 614.1. 815. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Tisza D. első levele olaszországi útja után.

17_18 mihelyt hazaérek, felküldöm kőlteményeimet _ külföldön írt
verseiből következő, jún. 3-i leveléhez tizenöt darabot mellékelt.

19_2o Balassával . . . értekeztem; ő javulásomat lényegesnek, stb. _
Balassa János ugyan elsősorban mint a kor legnagyobb hazai
sebészé volt ismert, dé nevezetes arról is, hogy: „korát megelőzte a
tuberkolitikus csont- és izületi betegségek konzervatív (további
romlástól megóvó) kezelésével" (Orvosi Lexikon, I. K. 355. 1.). _
Kovács János Tisza D. olaszországi útja előtt, 1854. aug. 16-án
tájékoztatta AJ.-t, hogy Balassáva és Sauer Ignác belgyógyásszal
tanácskoztak Tisza D. állapotáról.

21-22 alig három hó múlva _ sept. ben _ újra el hagyjam szűlőföldemet,
_ Tisza Lajosné okt. 4-i levele szerint: „az elmult vasárnap ment
él", ezúttal Kovács Jánossal Egyiptomba. _

39 áldja meg önt az isten . . . a Kúnepósz delében! _ Tisza D. főleg
Gy1.ılaitól tájékozódhatott mestere akkori terveiről, munkáiról.
Gyulai éppen Tisza D. franciaországi útja elõtt, 1854. szept. 6-án
hívta fel AJ. figyelmét Ipolyi Arnol :Magyar Mythologia c. köny-
vére. 1855-ben rta AJ. a Csaba Előhangját, ebben s a következő
évben születtek a Csaba-trilogiát kezdő énekek.

703. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1855. jún. .
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/816, sz.; csontszinű l.papir, 25 X 16

cm, 2 fol., 1_2. 1.: 1. szöveg, 3_4. l.: üres. Címzés nincs. _ K. 513/814.
sz. csontszinű l.papír 21 X 14 cm, 2o fol., 1_2. 1.: Triest 16 Spt. 1854. _
Velencze Sept. r9. 1854. c. versek Tisza D. kézírásával. A következő 3-20. 1.:
idegen kéz másolatában Tisza D.-nak még tizenhárom verse. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkErt. 1899. 614. 816., 814. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2 igéretemet kissé későn váltom is be, _ Tisza D. visszatérése után,

máj. 22-én írt először AJ.-nak s ígérte, hogy Olaszországban irt
verseit elküldi.

7_8 mind itt vannak, a melyeket csak külföldön irtam. _ Tisza D. e
versei: Triest 16. Spt. I854. _ Velencze Sept. 19. 1854. _ Turin Oct.
rr-én 1854. _ Nizza Oct : 21-én 1854. _ Nizza Nov: 2-án 1854. _
Savoyard-dal. _ Hozzá _ Kálmánnak _ Nizza 7-e jan: 1855. _
Sziv és ész. _ Egy kép alá. _ Elba mellett. _ Cantico. _ Az öregúr
álma. _ Das ewige Lied. Ld. é kötet 541 554. 1.

9 egy Kálmánnak irt _ A vers címe: Kálmánnak Születésnapi
köszöntő (szabad rímekben) 1854. _ Bátyja ez évben lett
huszonné y éves, tehát nagykorú; a Nizzában írt tréfás versét ez
alkalombãl irta. _ AJ. e verseket júl. 1-i levelében birálta. Ld. e
kötet 581-582. 1.
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704. Arany Gyulai Pálnak Nagykőrös, 1855. jún. 7.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1341. sz.; csontszinű l.papir, 23,8 >(

14,4 cm, 6 fol., 1-12. 1.: 1. szöveg, címzés nincs. _ Toldy Ferenc hagyatéká-
ból. _ MTAK. Kézirattára 16/1939. _ A levél „Még egy szót"I kezdetű
utóirata: OSZK. Kézirattára: Kéziratos források. _ A kézirat történetéhez:
Arany László: Aj . Hátrahagyott Prózai dolgozatai. (Bp. 1889.) XIII. 1.-n. em-
líti, hogy AJ. önéletrajzát Gyulai az Újabbkori Ismeretek Tára részére kérte.
Utóbb: jelenkor „Politikai és Társasélet Encyclopaediája” c. jelent meg
1858-ban. Az Önéletrajzot Toldy Ferenc a Magyar Költészet Kézikönyve
(Pest, 1855-57) összeállításálıoz szintén kérte. Arany László szerint: „Toldy
aztán az eredeti levelét Gyulainak semmi zaklatására vissza nem adta;
egyéb irataival együtt a M. Tud. Akadémia Könyvtárának Kézirattárába ju-
tott. Ott van ma is." _ (Állományba iktatása -nem tudni miért _ sokkal
később történt.) _ Az OSZK. Kézirattárában külön lapon levő utóirat
nyilván nem került Toldy Ferenchez, hanem Gyulainál maradt.

M: VasÚjs. 1882. 44. sz. okt. 29., 695-698. l. _ AJ. Hátrahagyott
Versei (Bp. 1888.) XXXV_LI. 1.; Arany László jegyzetei hozzá: AJ. Hátra-
hagyott Prózai Dolgozataí (Bp. 1889.) III_XL. l. _- AJ. VM. IV. k. 7-16. l.
_ AJ. kk. XIII. k. _ Nagykőrösi iratok 6. sz. 1o6_1 14. l. _ Újból közöljük,
jegyzétekkel kiegészítve, második utóiratával; ld. Scheiber Sándor: Arany
önéletrajzi jegyzete. It 1952. 98. l.

Arany ún.: ,,Önéletrajzi levele."
AJ.-nak ez a második önéletrajzi levele. Az elsőt Kertbeny Károly

kérte tőle 1850. okt. 28-án. (Ld. AJ. kk. XV. k. 297-300, 677-680. 1.) Ennek
alapján kívánt bevézetőt irni: Erzählende Dichtungen von johann Arany
(Leipzig, 1851.) c. fordításköteté elé. AJ. 1850. kb. dec. 23-i elv. levelében
küldte önéletrajzát. Bár az elveszett, Kertbeny bevezetőjéből világos, meny-
nyire megegyezett az utóbb Gyulainak irt kibővített önélétrajzával. (Ld. AJ.
_ Kertbeny Károlynak 185o. dec. 23-i elv. levelét és jegyzetét Kertbeny
fordításkötetének bevezetésével, AJ. kk. XV k. 310, 684--689. 1.) _ AJ.
első önéletrajzi levelében voltak olyan részek, amelyek a Gyulainak írottból
hiányoznak, mint pl. az, hogy Petőfi milyen körülmények között értesült a
Toldi győzelméről. Ld. é Gyulainak írt levél Petőfivel kapcsolatos utóiratá-
nak jegyzetében. _ AJ. Gyulainak is többször említi Kertbenynek írott első
életrajzi levelét, korrigálva a Kertbeny bevezetőjében föllélhető tévedéseket.

8_9 Toldinak se kiildök mást, _ Toldy Ferencnek, aki A Magyar
Költészet Kézikönyve összeállításához kérte AJ. önéletrajzi adatait.

19 mart. r. gondolom a napot megállapithatni. _ AJ. születésének
pontos napját Toldy Ferenc állapította meg s ezzel a költőnek
ötvenkilencédik születése napjára kívánt örömet szerezni: ,,1817-
ben martius 8-ika előtti vasámap martius 2-ika volt, s így épen ma
telik be ismét egy éve áldott életednek.“ _ Lévele további részé-
ben jókivánságait fejezte ki. AJ. 1879. márc. 8-án keresztelése
napjára emlékezett: „Ma hatvankét esztendeje annak, | Mikor
engem megtettek Johannak, | stb. _ 1881-ben márc. 2-án már
születése napja ihlette Évnapra c. versét: ,,. . .Hatvaımégy esz-
tendő: I Untig elegendő” | _ Utolsó verse a Sejtelem is születés-
napi prófécia: „Életem hatvanhatodik évébé' | Köt engemet a jó
Isten kévébe," |

1964-ben a szalontai Arany Emlékmúzéumban AJ. könyvtárá-
nak darabjai között az 1881. évi Akadémiaí Almanachban érde-
kes bejegyzésre bukkantam: AJ. a március 2-át alálıúzta. A
lap margóján összéadások, kivonások sorakoztak egymás alatt;
AJ.-nak egy eddig ismeretlen születésnapi számjátéka. _ Az

1016



1881-ben betöltött 64. évéhez hozzáadott még 64-et, azaz évei
nek számát kettővel, majd három-, négy-, öt- és hattal szoroz-
ta, vléãiil tizzel. Az így nyert összegeket levonta 1881-ből. Arra
volt vá.ncsi, az így nyert évszámokkal mely történelmi korba
jutott. Ezt föl is jegyezte.

AJ. születésnapi szárnjátéka 1881-ből:MAGYAR TUDOM. AKADÉMIAI ALMANACH
Csillagászati és közönséges naptárral,
MDCCCLX}iXI-re. Bp. 1881. (14. l.)

Martius
1 LXIV év szerda 5 256 1881
2 64 181 64 320

Ő4 123 320 1361
128 1753 Erzsébet aug.

M. Therézia kora
6 320 1881

3 128 1881 64 384
195 19% 384 I497
192 1689 cca Amerika felfed.

Thököly kora
10 64 >< 10 = 640

4 192 1881 1881
34 Zıã 34°
256 1625 1241

Bethlen G. kora Mongol pusztítás IV. Béla alatt.

Eddig a történelmi játék. A lapon még két szó van Aranytól. Március
6-át, vasárnapot, az alatta levõ 7-ével, hétfõvel oldalt vonallal összekapcsolta
s melléírta: „nagy izgatottság" , nem tudjuk miért? - (Ld. Sáfrán Györ-
gyi: Ismeretlen születésnapi szárnjáték. Élet és Irodalom 1967. márc. 4.)
20-21 Apám György, anyám Megyeri Sára. - Arany György (1762-

1844. jan. 2.), fıa születésekor ötvenöt éves volt. Anyja Megyeri Sára
(1772 nov. 2. - 1836. aug. 20.) negyvenöt. (Ld. még AJ. kk. XV. k.
797-f798.L)

22-23 legidősb leányok - Arany Sára, Jámbor Jánosné (1792-1853)
AJ. születésekor huszonöt éves, első gyermeke öccsével egykorú.
Halálakor írta AJ. Tom ának: „én nem ismertem más testvért
ezen kívül, nálam sokkalpkorosabb volt, annyira, hogy emlőjéből
szoptam is (azt mondják) mint csecsemő; amint én Toldi viszonyát
anyjával rajzolom, nem annyira objektiv, mint a közönség elgon-
dolja; ellenkezőleg a testvérgyűlölet egészen az, mert én a testvére-
met szerettem, bár nem annyira, mintha velem egykorú, s együtt
növekszünk fel". (1853. dec .4.).

24-25 számos testvéreim. . .előttem mind elhaltak.-Nyolc korán elhunyt
testvére közül hét fiú volt s egy leány. Kettő közülök hetedik évét
is meghaladta. Nevük, életkoruk, a betegség, mely elvitte őket
felsorolva Bordás László _ Dánielisz Endre: Arany jános korán
elhunyt testvérei c. tanıılmánya alapján AJ. kk. XV. k. 797--798. l.

29-30 a szentirás vonzóbb helyei lettek első tápja gyönge lelkemnek, -
Tompának is irt erről 18 55. jan. 16-án. - AJ.-nak a gyermekkor-
ból eredő biblikus ihletével Pollák Miksa: A_] . és a Biblia (Bp.
1904.) c. tanulmánya foglalkozott. Megállapitja, hogy a zsoltárok
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után leginkább azok a bibliai könyvek hatottak rá, melyek lelkileg
rokonok voltak alkotásaival, így főként a Birák, Sámuel és Mó-
zes könyvei. - Szörényi László rámutat, hogy Pollák főleg A_]'.
epikáját kutatta át e szempontok szerint. ,,A líra átvizsgálása után
ezt a lelki rokonságot nyugodtan kiterjeszthetjük Jóbra és a Pré-
dikátorra I" (Ld.: A]. Visszatekintés e. versének képanyaga. ItK
1970. 329. l. 36. jz.).

más gyermekkel ritkábban volt játszani alkalmam, -- Arany
László atyjának e megjegyzéséhez elmondja, AJ. ,,vás0tt iskola-
társa": Bornemissza Pista hogyan szedte rá a nála fiatalabb kis
Arany Janit. „Följártak a toronyba harangozni s egyszer, onnan
lemenet, Pista valami nyitott ablakot vett észre, melyen be lehetett
bújni a templom karzatára. Rávette atyámat -- irja Arany László
-, hogy bujjanak be. Téli idő volt ugyan, de csizmájokat fenn
a toronyban levetették, hogy mezítláb könnyebben mászkálhassa-
nak. A karzaton atyám egy padra tette a csizmáít. Pista hirtelen
fölkapta, ledobta a karzatró , be a templomba. Mit tegyen most
szegény? A karzatról a templom belsejébe nem volt lejárat, a tem -
lom ajtajai pedig zárva voltak. Mezitláb hazamenni, ha a téli
hideg miatt mert volna is, félt a sziileitől. A sírás nem használt.
Ekkor a gonosz _]`ágó részvétet színlelve, újabb álnok tanáccsal
állt elõ. Levezette a templom udvarára, ott egy ablakot mutatott
neki, melynek üvege, mint a régi templomoké szokott, apró hat-
szögű ólomkeretekbe volt foglalva: ,Feszegess le egy ólomrámát,
vedd ki az üveget, a nylláson nyúlj be, fordıtsd el az ablak görbölő-
jét, az ablak szépen kiııyilik, bemászhatsz, kihozod a csizmát, S
aztán az üveget ismét helyére teszed, az ólomrámát ráilleszted,
soha sem tudja meg senki I"' - A dolog sikerült. Bornemissza Pista
álnoksága. azonban ezzel nem ért véget: ,,,Tud0d-e mit tettél?
Feltörted a templomot! Ez a legnagyobb bűn a világon. Ha fel-
adlak, kerékbe törnek érte, vagy eklézsiát kell követned |"' --
ijesztette a kis Arany Janit. - „Az isteni félelemben nevelt szelid
fiúcska - irja atyja elbeszélése nyomán Arany László - holtra
ijedt e szörnyű fenyegetésektől. Félelmében valóságos adófizetője
lett Pistának. A mi szőlőt, almát, aszalt-szilvát kapott iskolai
csemegének, azt mind a gonosz intrikus fogyasztotta el.” (Ld.
A]HPr.D. 1889. XIV--XV. l.)

nem erős testalkatom - Ez a tény pályáját már gyerekkorában
befolyásolta, mint korai emlékeit idéző Vásárban c. versében irja:
„Mikor én is 'ınarkot hajtani' kezdtem, l S nem sikerült, bárhogy
slmint igyekeztem. | Így -- vézna, ügyetlen testi dologra - | Ad-
tam fejem a bölcs tudomány0kra," stb.
`-Fliáapám, ki diákos ember is volt egy kissé, a latin Pater nostert és
Credot, az egyes szavak értelmét (jaeotot modorában I) magyarázván
meg csak, betanitotta - Arany György is járt tehát a szalontaı
algimnáziumba, ahol latint is tanult, ezért tudta fiát a Miatyánk és
Hiszekegy latin szövegére megtanítani. Ösztönösen követte Jacotot,
Joseph ifrancia nyelvpedagógııs oktatási elvét, aki legfontosabb-
nak tartotta a szövegek. könyv nélküli megtanulását; ld. ADAT-
TÁR. - AJ. iskolába keríiléséről - amikor utóbb feltűnt az ıro-
dalomban - a szalontai kántor: Csere József „széltében dicseke-
dett azzal, hogy ő fedezte fel Arany _]'án0s talentumát" - Törté-
netét Rozvány György fel is jegyezte: „Történt egyszer, hogy [a
kis Arany Jani] a kántorral a koruson felmenő nagyobb fıúk után
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somp0lygott“ s velük együtt énekelt. A kántor felfigyelt rá s isten-
tisztelet után kikérdezte, majd elvitte a rektorhoz, aki olvastatott
vele s a hires Miatyánkot is elmondta - latinul. (Ld. Sáfrán-
Rozvány 1 34-135. l.)

Gvadányi, a Hármas historia (Halleré), Erbia, . . Decsi Osma-
nographiája, Fortunatus s mit én tudom miféle grapsák. - Gvadányi
Józsefről és Egy falusi nötárius budai utazás c. művéről ld. -
ADATTÁR- Haller: Hermes huzõrtzjáfõı ıd. ugyanott. _- Az AJ.
említette ifjúkori olvasmányok közt szereplő Erbia, vagy Abules
és Agétás szivreható története (Pest, 1811.) - névtelenül jelent meg.
1822-ben újranyomatták. Szerzője Pálffy Sámuel. Ld. ADATTÁR.
- A szintén emlitett Decsi Sámuel: Osmanographia c. műve -
mely a török birodalmat ismerteti -» az ifjú AJ.-t a szalontai törökemıëızeız révén érdzkeıheuze. « Decsi s. és müvëfõı la. ADATTÁR.
- Fortunatus históriáját - ld. uo.

megis próbáltam a rlmelést, - első gyermekkori versét: „Ha aka-
rod tudni I Ez könyv kié légyen, | Az Arany Jánosé | Ki sokáig
éljen.” | - 1825-ben, nyolc éves korában irta Deák tõrsök szék. c
tankönyvébe, ex-libris gyanánt. (Ld. Sáfrán Györgyi: Aj. hagya-
téka az Akaáémiai Könyvtárban. Magy.Tud. 1967/5. sz. 343-8. 1.)
-- E gyermekkori versek közé számítható első fennmaradt, részben
verses levele Dévai Bálintnak, (AJ. kk. XV. k. 7-8. l.)

a szalontai kis világ s a környék már akkor úgy ismert, mint afféle
poétát - Arany László szerint a szalontai rektor maga is írt verse-
ket s volt egy költőtársa Hajdúszoboszlón, akinek nemcsak saját,
hanem tanítványa, a kis Arany Jani verseit is elküldte.

Tisza még nem régiben is felkozta, - id. Tisza Lajos, akinek
Domokos fiát AJ. 1851-ben, egy félévig tanította Geszten.

Tanitöim . . Csokonait tűzték elém példányul, - Mint debreceni
diáknak is Csokonai maradt az eszményképe. Ennek a Bolond
Istók II. énekében is nyoma van, ahol gyermekkori versírási kísér-
leteire emlékezik: „Az első zsenge ,kis Tükör' modorban | Nyolc-
éves gyermek dadogása volt; | Haladva, Csokonait vette sorban, I
.Légy-pókcsatáról' vig eposzt dal0lt;" | (II. é. 117. vrsz.) - Ld.meg ADATTÁR.

Kovács jözsefet, kinek bámultam rimeit. -- Korában mint,,rímko-
vácsot“ emlegették. Versei másolatokban terjedtek s csak szerzõ-
jíik halála után, 1817-ben jelentek meg nyomtatásban. Ld. még
ADATTÁR.

a római classicusokat _- Ovid, Virgil - Horasz-_ fustint,
Curtiust, Livius néhány könyvét. . . a scot Buchanán latin verseit
etcet. - „Ezekben a költészet örök példányai tárultak elébe; e
klasszikus költészetből szivta magába a világos szerkezet s az
egyszerű szépségek kedvelését" -írjaVoinovicl`ı (AJé. I. k. 26.) -
A római klasszikusokat Szilágyi Istvánnal és Petőfivel váltott
leveleikben gyakorta idézik. Ovidiustól Philemon és Baucis regéje
jelenthetett élményt neki, valamint elégiái. --AJ. legtöbb fenn-
maradt fordítástöredéke Horatiusból és Vergiliusból való. Ld. még
ADATTÁR. - Érdekes, hogy még az ókorról világtörténelmet
iró ,Íustinus is szerepel e felsorolásban. - Curtius, Quintus
Rufus Nagy Sándor történetét feldolgozó miíve Ilosvai Sely-
mes Péter közvetítésével vált széles körben ismertté a magyar
olvasók előtt. Legrégibb fennmaradt kiadása 1574-ből való. -
Livius, Titus Róma történetét tárgyaló művei közül az I-X.
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könyvét 1798-ban Debrecenben is kiadták. _ Buchanán (Bucha-
nanus Georgius) humanista költő legelterjedtebb művét: Para-
phrasis in librum Psaltorum-ot Hatvani István újra kiadta Nagy-
váradon 1807-ben. _ Szörényi László feltételezi, hogy AJ. az új-
latin poéták közül nemcsak Buchanant ismerhette, hanem pl. a
Deleetus poetarumot is, mely szintén közkedvelt tankönyv volt.
(ItK 1970. 336.1. 53. sz. jz.)

ll/Iegismertem Tassot, perse rosz magyar prozaiforditásban (Tanár-
kytól) és Millon Elv. paradicsomát (Bessenyeitől) , a Henriást (Pécze-
litől) -Tasso, Torquato: Gerusalemme liberata (1591) c. keresztény
hőseposzát Tanárky János fordította magyarra: Tasszo, Torquato:
Megszabaditott jeruzsáleme. Ford. olasz nyelvből _ Pest, 1805. _
AJ. 1 838-ban, tehát huszonegy éves korában kezdett olszul tanulni.
_ Az elveszett alkotmányban Tassóra mutat Armida neve: _ 1856-
ban irja: „most először eredeti nyelven" olvassa Tassót, Ariostót,
Dantét (okt. 4. Tompának). _ Ettől kezdve mind többet foglalko-
zik vele. Ld. ADA'I`TAR. Milton, John műve Bessenyei Sándor
közvetítésével került az ifjú AJ.-hoz. Elveszett (és ujra visszanyert)
paradicsom. Fordította (francia után) (Kassa, 1796.) _ Voltaire:
Henriade (1728), IV. Henrik francia királyról írt eposzát id. Péczely
József : Henriás (Győr, 1786, 1792.) c. fordításából ismerte. _ Az
eredeti művet utóbb Szilágyi István küldte el neki (ld. Szilágyi
1846. szept. 25-i levelét). _V0ltaire hatásáról Bessenyei Györgyre
és általában a testőrifjakra, AJ. Az irodalom ujraéledése c. iroda-
lomtörténeti fejezetében foglalkozik (ld. AJ. kk. X. k. 495. l.).

Vályi Pártos jerusálemét, Gáthi „llíárarnarosi éhségét“ Dugonics
regényeit _ Vályi Nagy Ferenc: A pártos jérusálem IX. énekekben
(Pozsonyban és Pesten 1799.) _ AJ. irodalomtörténeti kivonatá-
baıı erről, valamint Gáti művéről megjegyzi, hogy ezek az eposz-
kisérletek „csupán versbe szedett históriák: méltó feledség borítja
őket" (AJ. kk. X. k. 506. l.) _ Gáti (Gáthi) István műve: Második
_/ˇósef a márarnarosi ékségben. ,,Melyben az 1785. esztendőben
kezdődött és 1787. végződött máramarosi éhségnek története
megirásában a második nagy József kegyelmességét háladatosan
emlegeti, az éhségből kiszabaditott vármegyének képében." _
Hn. 1792. _ Hogy AJ. mily alaposan ismerhette e művet, arra
Scheiber Sándor: Adatok A_] . ifjúkori olvasmányaihoz (ItK 1957.
99_11o. 1.) c. tanulmányában idéz két példát: I) AJ. Egy nyelvé-
szeti apróságban idéz Gáti e művéből: ,,Kárpátnak, Lengyel,
Moldva, Erdély szoros | Öszve rugásában fekszik a bérczes Mára-
maros." | _ 2) Scheiber id. tanulmányában utal A nagyidai cigá-
nyok-ban Rázsdi asszony nevére, amelyet AJ. innen vett. A Mára-
marosi éhség III. é. pokoljárásában II. József arra vetődik, ahol
,,ördöngős Ra'sdi kenköves poharából itt kínált" _ Scheiber
Az iinneprontók csiráját is itt látja. Hogy AJ. Dugonics András
regényeí közül mit olvasott, nem részletezi. Legvalószinűbbnek
látszanak: Trója veszedelme (Pozsony, 1774)., Ulissesnek történetei
(Pest, 1780) _ s természetesen a legnépszerűbb: Etelka (1788). _
Hogy AJ. gyennekkorában Dugonics Toldi Miklósát olvasta-e,
nem tudjuk. Bár a szerző bevezetésében maga is megvallja, hogy
egy korfui történetet magyarositott meg, viszont jegyzeteiben
közli, amit a hazai Toldi-mondáról tudott. (Ld. AJ. kk. XV. k.
720-725. 1.) -Scheiber Sándor: Adatok A] . ifjúkori olvasmá-
nyaihoz (ItK 1957. 99_1oo. l.) c. id. tanulmányában még több



06-97

103_1o4

119_12o

műre is felhivja a figyelmet, melyeket AJ. önéletrajzában nem em-
lített, de hatásuk műveiben kimutatható. Ezek a következők: Sze-
rentse és Szerencsétlenség Tüköre _ RaffGyörgy Természethistóriája
_ Losontzi István Hármas Kis Tiikre _ Sebestyén Gábor ,,Tubá"-ja
_ végül a Debreceni Kollégium diákirodalmábólz 1. Csökmei sár-
kány _ 2. A jóka ördöge _ 3. A nagyidai cigányok _ 4. Diák he-
xameterek _ 5. Diák dalok.

Első tiinemény előttem az új világból a Lant s egy Aurora volt, _
,,Lant, vagy a debreceni r. collegium nevendékei által irt némely
versek gyűjteménye. Öszve-szedte és kiadta Péczely'József, világ
történetei, görög és deák ékesen szóllás rendes tanitója Debrecen-
ben. 1832_35." _ A négy ,éven át, négy kis kötetben, megjelent
Lantban AJ.-tól nincs vers. Erthető, hiszen az 1834-i számhoz későn
jött, a következő kötet megjelenésekor pedig már Kisújszálláson
tanítóskodott. _ Az eszményképét Csokonaiban látó AJ.-tól
érthetően idegen maradt rnind az Aurora, mind a nyomában járó
Lant almanachlíráj a, romantikus hangvétele.

a tanulás mellett tanitottam is, _ AJ., mielőtt Debrecenben foly-
tatta volna tanulmányait, a hozzávaló anyagi fedezetet szülőváro-
sa iskolájában mint segédoktató kívánta megkeresni. 1831. ápr.
29-én Balogh Péter espereshez praeceptorságért folyamodott:
,,szüleim kik nyoltz Eszdendők elfolyása alatt gondosann tanittat-
ni igyekeztek, elöregedvén és elszegényedvénn különösen Edes
Atyám megvilágtalankodvánn, a további tanittatást nem teljesit-
hetik. ." (Ld. ,,AJ. nagyszalontai iratai (1831_1851)" AJ. kk.
XII. k. 7. 1.) _ AJ. megkapta a praeceptori állást, amely azt jelen-
tette, hogy „saját tantárgyaiból reggel, délben és este egy-egy,
tehát összesen 3 órát nyert [kapott] az iskola-rectortó , nap-
közben tanította . _ saját kis tanítványait, a kora reggeli és
éjjeli órákat pedig fordította saját tantárgyai megtanulására“.
(Ercsey 8. 1.) _ A továbbiakban Ercsey azt is meg<emlí'ti, hogy AJ.
a korabeli gyakorlattal szakítva, a „hangoztató módszer' szerint
tanította növendékeit, vagyis nem a betű nevéttanitotta meg ne-
kik, hanem hangját mondatta ki velük úgy, amint azt a beszédben
kimondjuk. (Ld. Ercsey, 9. l. és Magyar Pedagógiai Lexikon, (1933)
I. k. 1. l.) _ Az AJ. és a hozzá hasonló gyeı`mek-tanítók egész évi
fizetése a következőkből állott: ,,2o pengő forint, 5 kőböl búza,_ az
iskolában lakhely és azon koszt, vagyis étkezés, melyet a vallás-
felekezet hívei lıázsorjában a tanítók számára naponként külcleni
tartoztak, ınely kosz`tot ,coquia-'nak nevez'tek." (id. m. 7. l.)
Ehhez járult még némi adomány a terményekből. Ercsey szerint
mindent összevéve évi jövedelmük 60 Ft körül járhatott.

márcziusban Kisujszállásra mentem, ideiglenes tanitónak egy évre,
_ A debreceni rectoriak „kibocsátó könyvébe” AJ. 1834. márc.
18-án jegyezte be nevét. Az első félévét befejezte ugyan Debrecen-
ben, de a vizsgát már nem tette le. (Ld. Kardos Lajos: A] . debre-
ceni diákságákoz. It 1914. 30_33. l.) _ Kisújszálláson az új félév
ápr. 6-án kezdődött, s Dorka Illés, az iskola felügyeletével megbi-
zott ottani ref. lelkész már másnap meglátogatta az iskola új
tanitója, AJ. óráit. _ Hogy munkájával utóbb is mennyire meg
volt elégedve, híven tükrözi „Kisújszállás Főbirájának és Tanátsá-
nak Bizonyság levele“, amelyet 1835. ápr. 2-án állítottak ki AJ.-
nak Debrecenbe való visszatérésekor s melyre Dorka Illés a követ-
kezőket jegyezte: a tanításban példás szorgalmatosságú és
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épületes, erköltsére pedig jámbor és fedhetetlen Praeceptorunk
volt.” (Ld. AJ. kk. XV. k. 8. l., továbbá AJ. kisújszállásı tanitó-
ságáról u. ott 5oo--502.1.)

a francia nyelv elemivel is megbardrkozlam. -- Pap Károly:
Adalékok Arany debreceni diákságához c. közleményében (It 1912.
172-18o, 238-24.5. l.) ezt a könyvet Zákány József Frantzia
Grarnmatika . . . 1828. c. nyelvkönyvében jelöli meg (id. m. 241-2.
1.). _ Francia tudásának gyarafpitására használta továbbá a
„Nouveau Dictionnaire de poche rançais-allemand et allemand-
français. - Sixiéme éditıon"-t (Leipzig, 1812.) Arany László
irásával e kiadványon: „Ez volt kézipé dánya“. - AJ. könyvtárá-
nak egy részével ez is a nagyszalontai AJ. Emlékmúzeumba került.
(Ld.: Debreczeni Ferenc: A] . könyvtárának katalógusa. MTAK.
Kézirattára, Ms. 5234./17. sz., 36. l.)

a gradus elejére vergődtem. - A_]. Toldy Ferencnek így részletezi
e megjegyzést; ägradus eleje = osztály eleje, a jobb tanulók közé
(eme kedtem) ( ta.lá.nos osztályzatom 6-ik lett a jelesek közt"
(Ld. 1857. aug. 11.-i levelét.)

egyik tanár (Erdélyi) kis leányát bízta tanitásom alá, _ Erdélyi
József (ld. Pap Károly id. tanıılm., It 1912. 238. 1.).

majd festő, majd szobrász vágytam lenni, -- AJ. rajzkészségének
bizonyftékai A nagyidai cigányokhoz készitett rajzai is. (Ld. hason-
más kiadását. Sajtó alá rendezte. Törös László. Bp. 1979.)

1836. februarban . . . odahagyárn a collegiumot, . jelenlegi ál-
lásom nem engedi, hogy életirásom teljes legyen. -- Mára-
marosi vándorszinész élményeinek közzétételét - tekintettel
tanári működésére -- Toldy Ferencnek sem engedélyezte: „Az én
életpályám, noha bűntõl, ártalomtól ment, egy pár oly gyöngeséget
tüntet fel, a mit nem szeretnék, hogy már é etemben olvassák.
A 'K[ézi]Könyv' nagy részben ifjak kezébe jut . kik talán épeıı
vezetésem alatt lesznek . A tanulói pálya, mit oly töredékesen
futottam, s az erre következett kóborlás szégyenítõleg hatna rám,
ifjú emberekkel szembe, kik meg nem foghatnák hogyan lehet ily
előzmények után tanszékben ülni” . . . -- Levele végefelé visszatér
a kérdésre: nem akarja, hogy kalandos története „köz ajkoıı forog-
jon még most. Gyöngeség, de engem teljes életemben ily gyöngesé-
gek kinoztak. Tudom, hogy mások helyzetemben az efféle kiugrá-
sokat geniestreich gyanánt árulnák, de engem (hogy szójátékkal
fejezzem ki) nagyon genieroznak. Ha nem leszek, akkor ."
(Toldy Ferencnek, 1857, aug. 11.) - AJ. kivánságát mind Gyulai
Pál a jelenkor c. enciklopédiában (1858), mind Toldy Ferenc:
A magyar költészet kézikönyve (1855-57) összeállitásában tisztelet-
ben tartotta (Id. 819-828. 1.).

Fáncsi, László etc. jeles szintársaságot tartván akkor Debrecenben,
- Fáncsy Lajos magas kultúrájáról s hamis pátosztól me ntes eló-
adiísáról volt ismert, László József utóbb a Nemzeti Színház tagja
vo t.

az agg Sárvári - Sárváry Pál, aki a természettudomán}`ok és a
bölcselet professzora volt Debrecenben; a MTA levelező tagja,
akiről AJ. így emlékezik: „Egy ősz tanára, egy a g Simeon, _ Kinek
nem fért a híre Debrecenben, f . Föllelkesült a lelkes ifion, |
Szavalnj fogta, énekelni . . minden . . ., | Ernlite Shakespeare
'hallatlan' nevet: Megáldá, 8 irt ajánló levelet.” | (Bolond Isfók,
II. é. 63. vrsz.)
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NKároly majd Szathmár, végre Máramaros-sziget - AJ. utóbb
elbeszélte Ercsey Sándornak, hogy mint vándorszlnész hogyan
nyomdászkodott Nagykárolyban: A szinlap kinyomtatásához
neki kellett a nyomdászt megkeresnie: „az udvaron e fehér gubás
emberrel találkozott, aki favágással volt elfoglalva šsya kit Arany
nem nézhetett egyébnek, mint a nyomdász cselédjének". - A kér-
dezõsködésre kiderült, hogy 6 a nyomdász és nyomdatulajdonos és
igérte, utánanéz, van-e annyi betűje, ami a színicédula kinyom-
tatásához kell. ,,A nyomdásszal együtt ekkor egy kamraforma
helyiségbe mentek és igen sok fiókban és ládában, több óráig
tartó keresgélés után, összeszedtek annyi betűt, a mennyit .f-`.
elegendőnek gondoltak; egyszersmind ki is szedték nagy sokára a
betűket, s miután valahogyan a. nyomdafestéket is elkészitették,
a sziniczédulákat egyesült erővel ki is nyomták." (Ercsey, 16. 1.) -
Mindez a Károlyi grófok egykor híres nyomdájának maradványa
volt. (Ld. Éble Gábor: Egy magyar nyomda. ItK 1892.)

Ha volt is kedvem a szinészetkez . végkép elment az, - Petőfinek
irt első levelében is szólt erről. (1847. febr. 11. AJ. kk. XV k. 53. 1.)
- Színész korszakának éhnényeit a tényekhez híven örökítette
meg a Bolond Istók II. énekében (64-107. versz.).

egy czipót s egy kevés szalonnát vettem, - ,,A tékozló fiú regéjét I
Sokan csinálták újra már: | . . Légvárak-, ábránd- s délibábért

| Tanulság: egy vándor cipó." _ 1877-ben irt Vándor cipő c. verse
hazafelé útjának hű krónikája.

7 napi gyalog vándorlás után ha-zaértem, nem nagy örömére szegény
szüleimnek. _ ,,Elérem végre a szülőhont; I Fedd és gunyol rokon,
barát, | Csak egy nem; az anyai szívnek | Érzem üdítő sugarát.”
- (Vándor cipő)

hazaérkeztem után szegény jó anyám meghalt, Apám szeme
világát teljesen elveszté - A Bolond Istók I. é. 74-75. versszakában
ismét nyomon követi keserves élményeitz ,,A temetésnek vége lőn

sirjától a legjobb anyának Én ősz apámmal virraszték
szemének éjszakáján.”

még azon őszszel megválasztának ú.n. eorreetornak - E megvá-
lasztás sem ment egészen simán. Rozvány György szerint, amikor
szó esett róla, hogy a tizenkilenc éves AJ.-t ismét az iskolánál
kellene alkalmazni, az esperes első kijelentése az volt, hogy:
,,Szalontán komédiás nem lesz tam'tó". Ekkor a „posta expeditor“,
akivel AJ. a német nyelvben gyakorolta magát - feltárta az es~
peresnek saját szerencsétlen sorsát: a nagyenyedi kollégium leg-
jobb tanulója volt. „Egy ifjúsági hibáért" összeütközésbe került
tanáraival. A méltatlanság felingerelte, katona lett. ,,,Most semnıi
vagyok, egy részeges' _ Az esperes ahallgatag ember ily revela-
tiojára megdöbbent, s beleegyezett, hogy Arany rendkivülileg a
negyedik elemi és első latin osztály tanitója legyen." (Sáfrán-
Rozvány 141.1.)

atyámmal laktam, majd őt néném magához vévén, - AJ. 1837.
aug. 8-án „Kötelező irás"-t adott Jámbor Jánosné Arany Sárá-
nak, mely szerint: ,,Atyámnak gondviselését . . bizom testvérem-
re és férjére olly feltétellel, hogy ámbár az édes Atyáın öröksége
törvény szerint csak engem illetne, mint fiút, ha . édes Atyám-
nak haláláig lelkiismeretesen gondját viselik rnindennek fele
enyim, fele testvéremé legyen” (AJ. kk. XV k. 9. l.) - AJ. ekkor
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költözött az iskolába, majd Rozványékhoz ésvette át a kisRozvány
Erzsébet tanítását. (Ld. Sáfrán_Rozvány 32, 37-39, 142--143, 1,)

aljegyző lettem, nem megyei jegyző, mint Kertbeny irja. _ Kert-
beny önéletrajzi jegyzeteket kért és kapott AJ.-tól; ezek alapján
irt bevézetőt Erzáklende Dichtungen von jokann Arany (Leipzig,
1851) c. fordításköteté elé. Ebben irja többek között, hogy 1840-
ben „wurde Arany zum zweiten Notar des Komitats erWählt,"
(ld. AJ. kk. XV. k. 685. 1.). _ A Voinovichéknál elpusztult AJ.
családi hagyatékban megvolt a ,,keresztlevél“ s annak hátán AJ.
összefoglaló jegyzete: „1839 tavasszal letettem a correctorságot,
önkint. _ 1839 ősszel Márkus Ferenc városi jegyző mellett irnok
lettem. _ 1840 tavasszal Szalontán második jegyzőnek választa-
nak.” (Voin. AJé. I. k. 58. l. _ Correctori állásáról lemondó levelét
ld. ,,AJ. nagyszalontai iratok (1831_1851)“ AJ. kk. XIII. k.
7-9 1

I840 novemberében, . nzegkázasodtain, _ Ercsey Júliát vette
feleségül, nov. 19-én esküdtek. „En is szerettem: (Oh, ez édes
emlék [ Szivemre most is oly enyhitve ömlék l)" | _ ( Vojtina Ars
poétikája.) _ (Aranyné Ercsey Juliannáról ld. AJ. kk. XV. k.

1798 800..)
Bánk-Bánt elébe tevém Stibornak. _ Kisfaludy Károly akkor

népszerű darabjának. AJ. tanitványainak egy egész órán át tag-
lalta Katona József darabját. Ezt Szász Károly hallotta. (Ld. AJ.-
nak írt, 1859. márc. 17-i levelét) AJ. Katona drámája iránti érdek-
lődésének eredményei a Bánk bán tanulmányok (ld. AJ. kk. X. k.
275_329. 1.).

A franciában Telemaque és Florián után Molierebe kaptam . . s
Crebillon rém drámáival gyötrém magamat. _ Fénelon, XIV. Lajos
unokájának irta a Telemaque (Telemachus) c. regényét (1699.) AJ.
ezt olvashatta. E pedagógiai regény _ amig XIV. Lajost elidege-
nitette irójától, unokája nevelőjétől _, addig a birálatra fogékony
magyar olvasó rétegek, elsősorban. a diákok körében nagy olvasott-
ságnak örvendett. Ld. még ADATTÁR. _ AJ. Floriannak talán
meséit olvashatta. -- AJ. a Széptani jegyzetekben a ,,Nevetséges"-
ről, l\-Ioliere és Arisztophanész vígjátékai alapján írt. (ld. AJ. kk.
X. k. 54r_54.2. 1.) Iláoliê-re összes színműveinek magyarra forditá-
sát utóbb, mint a Kisfaludy Társaság igazgatója, segítette elő. _
AJ. nem jelöli meg, hogy Crébillon kilenc tragédiája közül melye-
ket olvasta.

Szilágyi István. ismételve koszorút nyert a Kisftársaságnál
s az Academia, épen Szalontán léte alatt I00 arannyal jutalmazá
nyelvtani munkáját . mindennapos vendégem lévén . a társalgás
legtöbbször irod. tárgyakrólfolyt. _ Szilágyi István 184.2 februárjá-
ban Emlékbeszéd c. versenyszatirájával 4,. díjat nyert a Kisfaludy
Társaságban. A Szilágyi elparentálta hős: Hátrafalvy Bendegúz. _
AJ. Rák Bendegúza Az elveszett alkotmányban ugyanezt a típust
képviseli. Szilágyi névválasztása tehát hatott Aranyéra. _ Szilágyi
1842. márc. zo-án érkezett Szalontára. _ Ez év novemberében
nyerte el a M. Tudós Társaságnál A magyar szókőtés c. nyelvtudo-
mányí munkájával a 1oo arany jutalmat. _ AJ. és Szilágyi István
kapcsolatáról ld. még AJ. kk. XV. l. 898_9oo. l. _ Szilágyi Ösz-
tönző hatását AJ. Kertbenynek küldött önéletrajzi levelében ıs
ecsetelte. Arról, hogy AJ. többé nem akart irodalmi alkotó mun-
kára gondolni, Kertbeny azt irja: ,,az irodalmi beszélgetéseket,
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felolvasásokat stb. többé elkerülni nem lehetett, s Arany _ saját
szavai szerint _ úgy járt, mint az iszákos ember, aki bár erősen
elhatározta, hogy többé nem iszik, mégis, mihelyt egy csepp ital
éri ajkát, ismét visszaesik régi bűnébe; qui ă bu boira! [= aki
ivott, inni fog l]". (AJ. kk. XV. k. 687-688. l.)

a görög tragicusok fordítására unszolt, mellyeket akkor a Kisf.
társaság kezde kiadni (s igy állt elé egy Philoctetes) _ Szilágyi,
majd hatására AJ. figyelmét a Kisfa udy Társaság Evlapjaiban
közreadott tanulmányok, majd a Gondol Dánieltől közölt forditás-
részletek irányították Szophoklész: Philoktetes c. drámájára.
(Kisf. T. Évl. IV. k. 1842-43. 308-417. 1.) _ A görög nyelvű
Philoktétés Szilágyi tulajdonában volt, az ő ösztönzésére kezdett
hozzá AJ. a mű fordításához, görög nyelvből. E fordítástöredék
AJ.-nak legrégibb ilyen jellegű munkája. Az MTAK. Kézirattárá-
ban őrzött eredetiből Ritoók Zsigmond adta ki: Sophoklés Philok-
tétése Arany jános fordításában. Bp. 1972.

egy debreceni vásár meghozta nekem jános király és II. Richard
olcsó stereotyp kiadását, _ Arany László atyjának e közléséhez
hozzáfíizi, hogy Shakespeare-től még a Nyáréji álom is ,,kezeihez
jutott” s egyes részleteit akkor tájban Szalontán egy műkedvelő
társaság által elő is adatta. ,,Ő osztotta ki a szerepeket, ő tanította
be s ő festette a dekoratiokat is". (Ld. AJ. HPrD. XX. 1.)

nevem, mint Sh. egyik forditójáé, a Petőfi Coriolánja czimlapjára
kerűlt, _ Shakespeare összes szlnmilvei. Angolból fordítottákARANY, PETŐFI, VÖRÖSMARTY. Pest, 1848. _ A további
tervek valóra válását megakadályozta a történelem. (Ld. még
Ruttkay I§álmán: A. mint Shakespeare forditó. AJ. kk. VII. k.
351-359--)

1843 nyarán Pestre és Bécsbe tett rövid útam _ „Posonyba és
Bétsbe Aug.: 19-től Sept. 8-káig 1843. ügyvéd Váry Lajos és Sza-
lontai jegyző Arany János urak". _ E fe jegyzés olvasható azon a
részletes költségjegyzéken, amelyhez AJ. az út legkisebb kiadásait
is följegyezte, mint pl. Sept. 2-án ,,4 szem őszi barack 24 kr.”. (Ld.
AJ. nagyszalontai iratai (1831-1851) AJ. kk. XIII. k. 10-13. 1.).
Az irat jegyzetében Dánielisz Endre összegezi az út céljáv-a1kapcso-
latos feltevéseket a Szendrey István: A bihari hajdúk pere a hajdú-
szabadságért, Debrecen (1958) c. tanulmány alapján bizonyosan
állitja, hogy: ,,A. és Váry ügyvéd a hajdú-per ügyében járt Pesten,
Pozsonyban és Bécsben". (AJ. kk. XIII. k. 439-440. 1.)

Egy falusi beszélyem némi tetszéssel fogadtatott az Életképekben. _
AJ.: Egy egyszerű beszélyke. ,,Uti tárcámból“ az Életk. 1846. márc.
28-i számában jelent meg. V. Hu o és a romantika hatását tükrözi,
egyúttal jellemzi AJ. erkölcsi fellogását. (Ld. AJ. kk. X. k. 7-zo.
l.,jz. 575-576.1.)

1845 nyarán a megyei élet kicsapongásai satyricus hangulatot
gerjesztének bennem, és megkezdém . . irni az Elveszett alkotmányt.
_ 1845. jún. 23-án voltabihari tisztújítás, amelynek botrányaival
a PHir1. 1o., 15., 17-i számai is foglalkoztak. (Ld. Voinovich
Géza: Jegyzetek Az elveszett alkotmányhoz. AJ. kk. II. k. 221-222.
l.)

-`-ÍNagy apám nemes volt, s apám, a kutyabőrnek birtokában, nem vala
képes visszaszerezni a kiváltságot, minthogy erdélyi fejedelemtől (I.
Rákóczi György) nyerte . . _ Arany László atyja önéletrajzi
levelének e reszéhez többek közt a következőket fűzi: ,,Nemes-
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levelõk I. Rákóczi György fejedelemtől ered; eredeti példán a
most birtokomban van. Kelt Gyula-Fehérváron 1634. május ro-élh.
A nemességet ketten nyerték: Johannes et Franciscus Arany de
Nagyfalu. Testvérek voltak-e, vagy apa és fiú: arra nincs adat.
Az armális levél hátlapján látható Kraszna vármegye bizonysága,
mely szerint a nemeslevél 1635. álpril 28-án_ tehát mint a törvény
(TRIPARTITUM II. 12) rende , kelte után egy év alatt _ e
megye közgyűlésén meghirdettetett. S mivel törvény szerint
§163o. XXX. §. 5.21 a meghirdetést a nemesség szerzőnek állandó
akó-megyéjében ke ett tenni, ez adat erős bizonyíték arra, hogy a

család a Kraszna megyei Nagyfaluból ered. (Ld. AJHPrD. XXI. 1.)
A család leszármazási táb áját ld. uott XXV. l. _ Rozvány
György: N.Szalonta történelméhez (N.Szalonta, 1889.) c. kis könyve-
ben, továbbá Márki Sándor: A nagyfalusi Arany család történetéhez
(Századok, 1879.) c. tanulmányában viszont azt vallja, ho az
Aranyok eredetileg a bihari Nagyfaluból szánnaztak s a ëlyoldi
család jobbágyai ehettek. Rozvány György szerint I. Rákóczi
György 1636-ban a Szalonta-Madarász alatti törökellenes csa-
tába Erdélyből testőrséggel jött. Szerinte ezek között lehetett
Arany János és Ferenc. A szalontai határ akkor 40 ezer holdas
szabad földbirtok volt, ezért: „hogyha az Aranyok nem a bihar-
megyei Toldiaknak jobbágyai lettek volna és ha Szalonta őket
befogadni szerződésileg nem köteleztetik, akkor ez az Aranyokat
bánni érdemeket szerzettek légyen is Rákóczi hadseregében ..
soha birtokos társul be nem fogadták volna" (Id. m. 78. 1.) _ A
két feltevés úgy véljük kiegészitheti egymást, mert hiszen az Ara-
nyok származhattak a Bihar megyei Nagyfaluból, ahonnan katonai
szolgálat révén kerülhettek át Kraszna megyébe, ahol nemességü-
ket nyerték. _ Lehetett a családnak bihari és Kraszna megyei
ága is, hiszen Arany László tulajdonában voltak nyugták, melye-
ket bizonyos Arany László ,,a királyi dézsmák regius adjunctusa"
állított kı 1780-85 között Szilágy-Somlyó, Szilágy_Szeg nb.
községek lakóinak a beszolgáltatott királyi dézsma elismeréséíil.
g.d. Arany László id. jz.-ét AJHPrD. XXII. 1.) - Kétségtelen,

ogy 1746-62 között a helytartótanácsi rendelet értelmében az
Arany család tagjai már Szalontán vonattak ,,jobbágyi elbánás
alá". A család nemesedési pere - a többi érdekeltekkel _ 1778-tól

0 éven át folyt. (Rozvány id. m. 80. 1.) _ Erről részletesen ld.
Arany László közléseit AJHPrD. XXVII-XXXIV. 1.

a Kisfaludy társ. jutalom hirdetése vig eposra stb. _ A pályázati
felhívás 1845. febr. 4-én kelt, a bekü dés határnapja nov. 20-án
volt. Eredményt 1846. febr. 8-án hirdettek.

birálóim közill egy elismerőleg, egy szinte magasztatólag, szólt a
műről: de fülembe csak ama harmadik szó hangzott: _ Az elveszett
alkotmányt Erdélyi János - Stettner György _ aki legnagyobb
elismeréssel irt rola _ és Vörösmarty birálta, akinek véleménye
szíven ütötte a szerzőt. (A birálatokat részletesen ld. a mű jegyze-
teiben: AJ. kk. II. k. 223-224. l.) _

1846-ra népies költői beszély lévén feladva, még az év nyarán irtam
Toldit. - A Kisf. Társ. e pá yázatát az 1846. febr. 8-i közülésen ir-
ták ki - amikor Az elveszett alkotmány jutalmazását is bejelen-
tették. A beküldés hatámapja: nov. 20. A pályázatra tizennégy
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mű érkezett. A bírálók véleményüket 1847. jan. 23-án terjesztették
aTá.rsaság elé. (Ld. AJ. kk. II. k. 246. l.)

egy Szilágyihoz intézett levélben, _ 1847. ápr. 2. (AJ. kk. XV. k.
77- -l

Toldi jutalma . . . Petőfi s több irók barátsága is lőn, _ Arról,
hogy Petőfi hogyan s mıt hallott a Toldiról, s hogyan reagált a
hírekre, Gyulai többet ír a jelenkor c. enciklopédiában: „Az iro-
dalmi körökben mindenütt nagy szenzáció uralkodott. Petőfit,
ki már akkor hires költő volt, sérté e nagy dicsőités s olvasni
kívánta a kéziratot. El volt ragadtatva s Aranyhoz tüstént egy
üdvözlő költeményt irt . (Gyulai Pál: Birálatok. Cikkek.
Tanulmányok. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Bísztray
Gyula és Komlós Aladár.) (Bp. 1961. 236. 1.) - Erről AJ. írhatott
Kertbenynek is, aki az eseményről _ a tőle megszokott kissé fellen-
gős stflusban _ így ír: „alig küldte be Arany _ jeligével _ e má-
sodik művét, Pesten mindjárt feltűnést keltett. Voltak, akik
szilárdan és bátran arra esküdtek, hogy csak Petőfi irhatta, mások
viszont egy ,nagy ismeretlent' sejtettek mögötte . Petőfi
hamarosan megunta hallgatni az efféle hasonlítgatásokat, s bosz-
szankodott a döntőbírákon, akik nézete szerint ,minden szamársá-
got' neki tulajdonítanak; mikor azonban a mű nem csupán a kitű-
zött magas d jat nyerte el, hanem azt _ addig hallatlan eset 1 _
még önként meg is emelték, Petőfi lélegzetvesztve rohant a Kisfa-
ludy Társaság titkárához, hogy az így kitüntetett költeményt
elolvassa. Alig lapozta azonban át, máris megírta legszebb költe-
ményeinek egyiket, s megküldte Aranynak " (AJ. kk. XV k.
õ8õ,õ88.L) . _ _ rpggw

Kertbeny hibáz, midőn azt mondja, hogy ez pályamií volt, _ Kert-
beny bevezetője az Erzählende Dicktungen von Johann Arany
(Leipzig, 1851.) c. forditáskötetéhez. _ (Ld. AJ. kk. XV k. 686,
688.1.)

a Vasárnapi ujságnak, mellynek szerkesztésével megkináltatánz, _
a „Vasárnapi ujság" AJ. elírása A Nép Barátja helyett. Arany
László már erre javítva közli (ld. AJHV. XLVIII. 1.). A Nép
Barátjának első száma 1848. jún. 4-én jelent meg. Szerkesztője
Vas Gereben, szerkesztőtársa AJ. volt. (E folyóiratról ld. AJ. kk.
XV. k. 870-871. l.)

1849 tavaszán, bureau-hivatalt kértem s nyertem, _ 1849. máj.
1-én irta. folyamodványát Kossuth Lajosnak (AJ. kk. XIII. k.
92-93. 1.). Belügyminisztériumi fogalmazói kinevezését Szemere
Bertalan máj. 9-én írta alá. (AJ. kk. XV. k. 250. l.)

Szalontai tartozkodásom idejére esik a félév (1851) midőn, több-
nyire Geszten tanyázva, Domokosnak órákat adtam a költészetben. _
AJ. 1851 májusától novemberig, Nagykőrösre költözéséig taní-
totta Tisza Domokost Geszten. Geszti tartózkodását Arany László
bő jegyzétekkel kíséri (ld. AJHPrD. XXXIV-XXXVIII. 1.).

szóba jött, milly czélszerú' lenne a hős [Toldi] férfi korából is dolgoz-
va egy epost, az egészet trilogiává alakitni. _ A Toldi folytatására
Toldy Ferenc már 1847. okt. 1-i levelében buzdította AJ.-t. (Ld.
AJ. kk. XV. k. 146. 1.) Petőfi 1848. ápr. 18-i levelében írta: ,,ha
már fejét és a lábát megcsináltad, kötelességed a derekát is meg-
csinálni". (AJ. kk. XV. k. 198. 1.) _ Érdekes, hogy amikor az el-
nyomatás korában AJ. újból foglakozni kezdett a Toldi középső
részével s írt erről Tompának, az szinte Petőfi szavaival válaszolt:
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„ismerem fejét és lábát, innen következtethetem, hogy a derekát is
csak kiviszed bizony (1851. jan. 10. AJ. kk. XV. k. 324. l.) _
A Toldi szerelmét AJ. végleg csak 1879-ben fejezte be.

Egyéb működésim a folyóiratokba _ Ld. az egyes folyóiratok
cimszavai alatt az AJ. kk. XV. és jelen kötetében.

azt hiszem, Berecznek akarod irni _ Berecz Károly szerkesztette
a Hölgyfutár Arcképalburnát (Pest, 1855.). Berecz valóban fel-
használta AJ. önéletrajzi levelét (41. l.), kiaknázta továbbá Toldy
Ferenc A magyar költészet kézikönyve (Pest, 18 5 5-57) c. munkájá-
ban írottakat s végül _ teljes terjedelemben _ amit Gyulai Pál
közölt az Ujabbkori Ismeretek Tára folytatásában: a jelenkor-ban.
(Politikai és Társasélet Encyclopaediája. Különös tekintettel a
Hírlapok Olvasóira. Az ,,Újabbk0ri ismeretek tárának" folytatása.
Pest, 1858. 1-9. 1.) _ Ld. még Gyulai Pál: id. m. 232-240. l.

Petőfiveli viszonyomat bővebben is érintheted, Gyulai e részt
nem bővítette ki, viszont részletesebben írt barátságuk kezdetétől.

ll/[ég egy szót! stb. _ Az önéletrajzi levél e második utóiratát
Scheiber Sándor fedezte fel és tette közzé: Arany önéletrajzi jegy-
zete c. It 1952. 98. l. _ Ez az utóirat _ mivel AJ. külön papir-
szeletre írta _ nem került el az önéletrajzi levelet magánál tartó
Toldy Ferenchez. _ Jelenleg az OSZK. Kézirattárában őrzik.
(Ld. Kéziratos Források az Országos Széchényi Könyvtárban. 1789-
1867. Bp. 1950. 13. l. 145. sz. a.)

Debrecenben nem ragyogtam mingyárt az első tanulók közt, _
Kertbeny azt írta: „Debrecenbe ment a Kollegiumba. Ott az első
tanulók közt ragyogott." (AJ. kk. XV. k. 685, 687. l.)

Anyám halálát álmodtam, _ Kertbeny szerint: „egy nap 1836-
ban a máramarosí sziklákon, . . egy belső haııg azt súgta neki,
siessen haza, mert anyja meghalt". (Id. h.)

Nem mingyárt a marcziusi napokban . . neveztettem ki concipis-
tának; _ Kertbenynél: „Mindjárt a márciusi napokban fogalma-
zóként kapott helyet Arany, Szemere míniszteriumában." (Id. h.
686, 688. 1.)

705. Arany »_ Tisza Domokosnak Kn. [Nagykőrös, 1855. jún. 8.]
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/860. sz.; csontszinű l.papir, 23, 3 ><

14,4 cm, 2 fol., 1_2. 1.: 1. szöveg, 3. 1.: üres, 4. 1.: címzés. Viaszpecsét-marad-
vány. _ Postai pecsétek. Nagy Körös 9/6 [= jún. 9.]. Szegedin 10/6 [=
10.], Nagy Szalontha 11/6 [= 11.], _ Arany László hagyatékából (ld.
AkÉrt. 1899. 615. l. 860. sz. a.).

M: AJ. IV. k. 4.34-435: l. 0 _
Válasz Tısza D. máj. 22-1 és jún. 3-1 leveleire.

3"-4
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sieték Pestre, hogy hátha még . . találkozhatunk, _Tisza D. máj.
22-én írt, AJ. máj. 27-én járt Pesten, de már nem találta ott tanít-
ványát.

Ariosto hires kalamárisától _ Tisza D. ,,Ariosto kalamárisának
hascíiımását" hozta ajándékba Rómából mesterének; ld. máj. 22-i
leve ét.

csak most, de dato 8-a junii, veszem föl ismét az elejtett fonalat, _
AJ. tehát még Pestről visszatérve kezdte el levelét _ tőle szokat-
lanul _ nincs is rajta keltezés. Szilágyi Sándor váratlan betoppa-
nása miatt nem tudta befejezni. A levél kezdete is arra utal, hogy
akkor még csak Tisza D. máj. 22-i levele volt a kezében.

ne várja tőlem, hogy találkozásunk első percét kritikával keserltem



18

19-20

22-23

23_24

31-32

33

45

meg, _ Tisza jún. 3-án kelt soraihoz mellékelte tizenöt versét,
melyekkel AJ. júl. 1-i levelében foglalkozott.

„ki sok szigetet látott és tengert ' _ Arany e mondást Filiczki
Jánosnak a Szenci Mohıár zsoltárfordításait ajánló verséből köl-
csönözte: ,,Midön ezt jól látná az Molnárt Albert, (Az ki sok orszá-
got látot[t] és tengert)" _ (Ld. RIVIKT. XVII. sz. l. k. 1959.
377-8, 623-4. 1. E költeményt sajtó alá rend. és jz.-et irta:
Bísztray Gyula.)

Ez előnye a szilletésnek kipótolhatlan _ AJ. indokolt keserűséggel
ír vágyairól, melyek messzehúzták, de szegénysége miatt maradni
kényszerült.

Kazinczy hires ódája . . ,,a hold szép kereke" alatt _ A békák
vers.

„Pusztán születtem és pusztán lakom" _ Petőfi: Pusztán szitlet-
tem . . . c. versének első sora; az eredetiben ,,és" helyett: ,,a".

„Ki az oka .P ki hibája P" mondaná Csokonai. _ „Hány jó ész lett
vaddá, | Hogy nem mívelték? | . _ . Hát már hogy i A Somogy |
Ily tudatlan, | Formálatlan, | Kié a hiba? (Csokonai: jövendölés
az első oskoláról a Somogyban.)

Kovács Bácsi halálát szivemböl sajnálom: stb. _ Tréfás utalás
arra, hogy Kovács János oly régen, ez év legelején írt neki utoljára.
Raólkavedászatairól pedig 1854. nov. 26-í levelében számolt be AJ.-
n .

a circulus vitiosusokat .` _ ered.: hibás következtetéseket. _ AJ.
itt az egyhangú, körbenjárásszerű munkára érti.

706. Arany -- Tompa M.ihálynak Nagykőrös, 18 5 5. jún. 8.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1114. sz.; csontszinű l.papir,

23,3 × 14,5 cm, 2 fol., 1-4. 1.: l. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkErt. 1899. 665. l. 1114. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 376-379. 1. Sok kihagyással.
Válasz Tompa máj. 6-í levelére.

Is

20-21

35-36

38-39

43-44

a te háromszori látogatásodat _ Tompa először 1852 februárjában
kereste fel AJ.-t, mint ,,Fejérmegyeí poéta", másodszor az év má-
jusában feleségével fél napra eljöttek Kőrösre, harmadszor 18 55.
márc. elején járt Tompa Aranyéknál.

elkezdtem összeiratni verseimet, _ Kisebb Költeményei 1856-ban
jelentek meg.

Sándor, . . kalendáriumot szerkeszt. _ Szilágyi Sándor tervezett
Hölgynaptárába szánt versét, Tompa 1855. jún. elején, Szilágyinak
küldött leveléhez mellékelte (ld. TompaLev. I. 234. 1.). Címét nem
közli s a levél jz.-ből sem derül ki. _ Szilágyi naptára csak terv
maradt. Ld. Tompa _ AJ.-nak írt nov. 12-i levelét, melyben kér-
dezteti Szilágyitól, hogy a naptárába küldött versét, ugye már
másutt kiadathatja.

Friebeisz, Vahot, jókay, Gereben . . mozog a naptár-irodalom
fris gyeptörésén, _ Miiller Gyula Nagy Naptára (1 852-56.)
Frıebeısz István szerkesztésében. _ \ shot Imre .N agy Képse
Naptára 185 5-56-ra. _ Országos Nagy Naptár, Jókai Mór szer-
kesztésében. 1856-ra. _ Vas Gereben Nagy Naptára 1854-56. _
Ld. Szinnyei Ferenc: Novella és regénfy irodalmunk a Bach korszak-
ban. I.k. 139-146. _ Szinnyei Józse : Magyar irók élete és munkái _

a verseket Kemény foglalta le, a Pesti Napló számára _ ld.
ADATTAR.
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46-47 Török a bécsi „Mag ar Kurirt" akarám mondani „Sajtót"
fogja szerkeszteni, _ ldl ADATTÁR. _ AJ. nem dolgozott a Ma-
gyar Sajtóba.

70-71 Tomori egy oälñnlıapot (belletrist.) akar meginditni, stb. _ a ter-
vezett szépırod ˇ ap nem valósult meg.

74 ignota quantitas : _ ismeretlen mennyiség.
77-78 Egy idetartozó kérdést nem is merek em iteni előtted, _ célzás

Gyulai magasztaló bírálatára, mely AJ.-t feszélyezte. Ld. még
Tompának rt júl. 1-i levelét.

93 Berecz albuma _ a Berecz Károly szerkesztette Magyar IrókAfzzzepeıbum (1856) ; ıa. ADATTÁR.
112-113 itt nem kellend, . . . a temetőbe menned sétálni. _ AJ. nagykőrösi

temetői sétáiról ld. AJé. II. k. 284-285. l.
115-116 úgy hallik Szász Károly megházasodott, _ ekkor nem. Később

Bibó Antóniát vette feleségül.
125 a kis Kálmán, -- Ltl. Tompa máj. 6-í levelének jegyzetét.

707. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1855. jún. r 3.
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/817-817/a. sz.; világoskék l.papir,

22,2 × 14,4 cm, 3 fol., (a harınadikból levágva.) _ 1. l.-on: AJ. irásával:
„Válasz 1/VII." 1_2. l.: l. szöveg, 3-5. l.-on: A határon _ Itthon _ Az
utolsó lovag c. versek. 6. I.: üres. _ Címzés nincs. _ Arany László hagyatéká-
ból (ld. AkÉrt. 1899. 614. 1. 817, 817/a. sz. a.).

Mı Kiadatlan.
Válasz Arany jún. 8-i levelére.

4 mindenfélét hallottam Aranybácsi spleen-jéről _ komor
kedélyállapotáról.

9-10 Nagyon szép dolog az útazás, . . . de mégis higyje el stb. _ Tisza
D. megãrezte AJ. leveléből a keserüséget, hoıgny ,,a születés előpä
kipóto átlan" s hogy ő hiába szeretett vo a utazni. - E
saját egészségügyi útjának hátrán ait domborltja ki. Az angolok-
kal kapcsolatos lesújtó véleményéhez volt nyelvtanára, Monard,
Charles is hozzájárult.

E levélhez mellékelt verseket: A határon _ Itthon _ Az utolsó
lovag; ld. e kötet 570-572. l. _ AJ. mindhármat júl. r-i levelében
bírá ta meg; ld. e kötet 582. l.

708. Tompa Méihály _ Aranšnak Hanva, 1855. jún. 1 ír
Kı MTAK. K zírattára _ . 513/959. sz. ; csontsz .pap , 19,4)-(

12,4 cm, 2 fol., 1-2 l.: l. szöveg, 3. l.: üres, 4. 1.: címzés. Viaszpecsét kivág-
va. Postai bélyegzők: bélyegen ornallya 20/6 [= jún. 20.], Pesth 22j3_[[=
jún. 22.],Nagy Kőrős 23(6 L= jún. 23.] _r. l.-onAJ. irásával: ,,Vála.sz1 I."
_ Arany László hagyatekaból (ld. AkÉrt 1899. 661. l. 959. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 379. 1. Kihagyásokkal.
Válasz Arany jún. 8-i levelére.5 .„ E...22 ogy o e nyei e osszvesze e igen j esze _ _ I

biztajrta már 1853. dec. 18-i levelében. Konkrét tervéről, AJ. jun.
8-án rtT ának.

30 verseid-ošıilerseimről, stb. _ A célzás, amit Tompa nem értett.
Gyulainak Aranyt dicsőítő tanıılmányára _v0na.tkozott. Ez feszé-
lyezte AJ.-t. Tartott tőle, hogy Tomšıának is rosszul fog esni.

35 A Teleky féle beszédből _ Teleki J zsef feletti gyászbeszédéről ld.
Tompa máj. 6-i levele jz.-ét.
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36-37 A Ballaginak szóló levelet . . . exped-iáld. -- Továbbitsa Kecske-
métre. Tomlpa verset küldött benne a Ballagi Mór szerkesztette
Protestáns epes Naptárba. Ld. Ballagi válaszát 1855. júl. 2-ról
(TompaLev. I.k. 238. 1.).

709. Ercse Sándor - Aranynak Nagyszalonta, 1855. jún. 22.
K: NSZAJÉM - Ercsey Sándor hagyatékából. - MTAK. Mˇikrofllm-

tára A. 301/I.
Mı Kiadatlan.

2-5 Mz' dolog ez . . índíferrentísmns . . . õt egész hónapja, ho rólok
nem tudunk semmit, - közönyösség, hogy só ora nem 3.
óta? - Ercseıy jogosnak érezhette szemrehãnyását, hiszen ápr.
26-án hosszú evelet irt AJ.-éknak, melyben nemcsak beszámolt
a szalontai hirelcről, hanem nagyon melegen hivta őket a szünidő-
re. Ha az egész család nem jöhetne, legalább Julcsát küldjék el. -
Hogy minderre egyetlen sor válasz sem érkezett, méltán aggasz-
totta Ercseyt.

Iz-13 Irjanak tehát már valamit bátyámék, mert különben én sem irok ,' -
AJ. - mint irja - elborzadt hanyagsága miatt s 30-án hosszú
levélben válaszolt.

710. Arany és Társai - Obernyik Károlynak Kn. [Nagykőrös, 1855.
június vége kb.]

Kı MTAK. Kézirattára -- K. 51 3/r 332. sz., csontszinű ivpapir,
39,2 × 25 cm, 2 fol., 1-2.1.: 1. szöveg, 3. 1.: 4. 1.: cimzés. Postalăıecsétek
nincsenek., - Kozocsa Sándor tulajdonából. MTAK. 7/1975. - kézirat
történetéhez : E levelet Obernyik már nem látta, mert a kolera elől Kecskemét-
ről Pestre menekült, ahol végül is megkapta e betegséget s 1855. aug. 17-én
belehalt. A levelet Obernyik kollegája és barátja: Ballagi Károly, szintén
kecskeméti tanár őrizte. Mint Kozocsa Sándor irja: ,,később az ő hagyatéká-
ból került unokaöccse, Ballagi Aladár egyetemi tanár gyűjteményébe, akinek
páratlanul értékes irodalmi hagyatéka az ószeresek martaléka lett". -A ká-
ıratot Kozocsa egy barátja az 1930-as évek végén ,,a Teleki-téri ómkás pla-
con" vette; tőle került Kozocsa Sándorhoz (ld. alább id. tanulmányát, 54.. l.).

M: Kozocsa Sándor: Arany humora. Magyar Műhely. Párizs, 1967,
márc. 15. sz. 54-61. 1., hasonmás an is.

A level kzzz:ızzze8õhzz.- az ı855-56. tzmévtõı zz távozó Ács
Zsigmond helyére Obernyik Károlyt hivták meg Kecskemétről
Nagykőrösre. Ez alkalomból íródott a kőrösi tanárok vaskosan
tré ás levele. A levél teljes egészében AJ. kezeirása. -- A magyar
szöve et néhol görög vagy g t betűkkel irta, szövegközi apró raj-
zokkaã kísérte.

I-2 To nyám-nyámov kai mikro Obernyikojo. - Te nyamvadt,
nylisšltıätt és kicsi Obernyik. Az egész megszólltó részt görög betűk-
ke .

4-5 Hogy a Professorátusch illő öszhangban legyen s az entwo-urf
mindent nivelláló tendentíájának elégtétessék, - A tanári kar Össz-
hangja érdekében, hogy az abszolutizmus r 849-ben kibocsátott isko-
lare onzııja, szervezési szabályzata; az Organínisattons Entwurf
mindent egyerılősitő törekvésének megfeleljenek - hivták meg a
szükséges tanári létszám tizenkettedik tagjául Obernyikot.

7-8 a nagy Muszkát 8 választók helyébe a kis Szereesent - Theorodo-
rovics - utóbb Tomori Anasztázt hivták kollegái tréfás-kedvesen
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,,unser Muszká"-nak. Amikor rokonától örökséghez jutott, 1854
októberében lemondott tanári állásáról és Pestre költözött. Helyé-
be választotta meg az egyháztanács okt. 28-án Salamon Ferencet
(ld. Benkó, 72. l.), ő tehát a „kis Szerecsen".

8_9 ágy hozaték ide Csykai Szeleky Dééjáák st ejféle. _ Csikai Imre
v ástanár szintén Kecskemétről került Kőrösre. _ A „Szeleky”
_ Szilágyi Sándort jelenti, akit tanártársai _ nyilván tréfás
jellemzésül _ így hivták egymás között._ Dééjáék = Deák József
1854. január óta tanitott a kőrösi gimnáziumban, mint a közben
elhunyt Fitos Pál utóda, akit már betegsége alatt helyettesített.

I3 Miknlásek _ Mikulás János 1853-tól volt a protestáns iskolák
Éj: feliigyelője. Mint a kormány emberének nevét, AJ. gót betűkkel

a.
I4 _ [kútfőjkből _ a szót az eredeti kéziraton képrejtvény-rajz

helyettesíti: egy gémeskút = kút, mellette egy fej = fő; együtt:
kútfő.

16-17 Director Warga m. t. t. l. t. _ Warga János igazgató, a Magyar
Tudós Társaság levelező tagja. AJ. az ő nevét is gót betűkkel irta.

2o nem vagy e bis-niám .P _ étszeresen nyamvadt, nyiszlett.
23 Ballagi Károly _ Kecskeméti tanár, aki 1856-ban szintén Kő-

rösre került, de nem Obernyik utódául, mint Kozocsa irja (id.
tanulmány, 57. l. 13. sz. jz.), mert Obenıyik helyére Szabó Károlyt
választották: „Collegatusunk az elveszett Obernyik helyett egy jó
fíúval egészedett ki: ez Szabó Károly" _ irta AJ. 1855. nov. 4-en
Tompának.

29 Ftló, _ Filó János kecskeméti lelkész.
29 eollegam Ballagi _ a fent emlitett Ballagi Károly.
44 Tsykay Imre _ AJ. a szövegben Csikai nevének mindkét ,,i“-jét

,,y"-nal helyettesitette; Csikai nevének aláirásában tovább fo y-
tatta az elõkelõsködõ játékot.

45 johann v. Weiss _ Weiss János német nevének megfelelően _
s mivel németet is tanitott, _gót betűkkel irta alá magát. Ld. még
ADATTÁR.

47 Mentovícs Ferenc mpr. Oben Hinten _ mpr = manu propria =
saját kezűleg. _ A „fent” és „hátul” a kopasz fejét ábrázoló rajz
irányjelzõi.

48 Dtakh _]o'sepp _ Deák József. Kozocsa Sándor jegyzetében a
Sándor személynév, elirás (Id. tanulm. 57. 1. 21. sz. jz.).

49 Dr. Med. de Przdvzskmzl Elder Daniel fon Lengyel _ Apja
lengyel: Lubomirski, anyja magyar: Incze Krisztina. Természet-
rajzot tanitott, orvosi gyakorlatot folytatott.

E levélhez szervesen kapcsolódik az a latin_magyar tréfás levél-
fogalmazvány, mely máig ismeretlenül lappangott az MTAK. Kézirattárá-
ban. A nagykőrösi gimnázium igazgatójának és professorainak szól, akiket
az aláirás szerint: „Alexander de Teleki cancelláı-ius" arról értesít: „hogy
Ács Zsigmond atyárıkfia által megürült tanszéket a mi hivürılflıek
OBERNYIK KÁROLY ııiázzmıiámnzız adjuk át . (Jeızetez Ms 5084./1.) -
Ez a kézirat is Ballagi Aladár gyűjteményéből származik.

711. Arany _ Ercsey Jánosnak [Nagykőrös, 1855. jún. 30.]
K: Elveszett. _ Utalás a levélre: AJ. _ Ercsey Sándornak jún. 30-án

kelt levele utóiratában: ,,Janinak is firkanték néhány sort, s ide zárom." _
A levél tartalmáról: Ercsey János júl. 17-i válaszában: „Azon pénzre nézve,
melyel te nekem adós vagy, ne legyen .semmi aggodalmatok, . -
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A Szalontán kint levő pénzedet, melyről mint irod" stb. _ ,,. . . a forgó
pénz ügye, . . . melyről közelebb irott leveledben említést tettél."

712. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 185 . jún. 30.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 301/I.
M: Ercsey, 99-101. l. Kihagyásokkal.
Válasz Ercsey ápr. 26-i és jun. 22-i leveleire.

3'-4

1o_11

19
20-21
27
83

37-38
43
4-4-“-4 5

58

6o_63

64

69

7I
83_84

95-97

Öt hónapja volna tehát, hogy nem irtam! _ Valóban majdnem
ennyi ideje irta utolsó levelét, febr. 3.:án.

márcziusban Tomga, egy csomó pesti emberrel nálam volt, _ Tom-
pa látogatását AJ. zásznak emlitetteajšııil. 1_-i levelében.

egy csomó scrophulosus mtrzgyet _ ny 0 nyirokcsomó-duzzanat.
Az ő betegsége alatt én recidiváztam, _ vısszaesett betegségébe.

teıponr combler la malheur [pour comble de malheur] _ hogy a baj
jes legyen .
nyakunkon volt a költözés, _ ez év ápr. 24.-én költöztek át a

Beretvás-féle házból, a gimnázium melletti épületbe, amely a ref .
egyház tulajdona volt.

nincsenek is olly magnifique szobáink, _ előkelő, elegáns.
Hogy ti is költöztetek, azt már régebbi leveledben irtad. _ Ercsey

ápr. 26-án irta, hogy előtte való nap költözködtek.
Jani azt nem tette, hogy tndósitott volna, _ AJ. másik sógora,

Ercsey János, aki AJ.-ék házvásárlásához adott kölcsönt. AJ. ezt
szerette volna rendezni. Jan. 17-i levelében üzente Ercsey Sándor-
ral, irjon neki Jani ez ügyben. _ Ercsey Sándor beszélt János fivé-
rével, aki visszaüzente, hogy majd ir, AJ. azonban mind ez ideig
hiába várta levelét.

Szegény jámbor Mihály! _ AJ. Sára nénjének fia, aki ez év
tavaszán a nagy árvizes időben lovastul kútgödörbe fulladt.

midőn eljöttömkor szegény nénémtől bucsuztam, . . . kevéssé gon-
doltam hogy nem csak őt, de többeket is . . nem foglak látni soha! _
AJ. Sára nénje, Jámbor Jánosné 18 53. okt. 20-án alt meg.

Postscriptnmodban jnlcsát kérded _ Ercsey ápr. 26-i levele
utóiratában kérte, hogy küldjék el Juliskát Szalontára, s őszig
maradjon ott. _ Juliska a családdal együtt ez év augusztus 20-tól
_ szeptember 21-ig Tomfáéknál volt Vendégségben.

a cholera, a mint mon ják, ide is bekapott, _ ez év aug. 17-én
ennek esett áldozatául az itt emlitett Kecskemétről Kőrösre várt
új tanár, Obernyik Károly is, pedig a kolera elől menekült Pestre.

Piikõsdkor _ _ Pesten voltam, _máj. 27-én.
titeket az egész családot . . . szeretünk, mint ez előtt, _ Ercsey,

jún. 22-i levele szerint attól tartott, hogy AJ.-ék haragusznak rá-
juk, azért nem írnak.

a Kisfaludy társaság kinevezett, de székét el n[em] foglalt tagja . . .
a tud. társ. leendő? tagja. _ AJ.-t 184.8. jan. 13-án választották a
Kisf. T. tagjá1.ıl (ld. AJ. kk. XV. k. 616. l.), de székfoglalójára a
közbejött események miatt már nem került sor. _ A Magyar Tudós
Társaság 1858-ban választotta tagjai sorába.

713. Arany _ Jókai Mórnak [Nagyszalonta. 1855. júl. 1. kb..]
K: Elveszett. _ A levél keltezéséhez: AJ. 1855. dec. 10-i levelében

irta, hogy a Jókai sürgette verseket már öt hónapja elküldte Szép utca 1.
alatti lakására. Mivel Jókai 1855. júniusában már a Magyar u. 2-ben lakott
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(Jókai.Lev. I. 403. 1.), valószínű, h a tás nem továbbította a levelet,
amelyben AJ. A vén gulyás és A :igi näiãs temetése c. verseit küldhette s
melyeket láthatólag ismét mellékelt dec. ro-i leveléhez. Ezek hamarosan
moegnis jelentek. _ Júl. 1-re kelteztük a levelet, mert 1.) az AJ. által dec.
1 emlitett öt hónap igy jön ki. _ 2. Júl. 1-én több, hozzá közel állónak
irt, igy Szásznak, Tisza D.-nak, Tompának, feltételezhető, hogy Jókainak is.

714. Arany _ Szász Károlynak Nagykőrös, 1855. júl. 1.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/565. sz.; csontszinű kpapir, 23,2 ×

× 14,3 cm, 2 fol., r_3. l.: l. szöveg, 4. 1.: üres (Szász K. irásáv saját ü AJ.
neve) _ Cimzés nincs.

Mı AJLevIB. II. 7o_72. l. Kihagyásokkal.
2_3 asztalomon hever a levél, meıg/lyet aprilis 3-áról hozzád irtam, _

AJ. akkor az indithatta levé ásra, hogy a márciusban Kőrösön
vendégeskedő Tompa fölkereste a temetőben Szász K. feleségének,
Idunának sirját. h bb fa E 6 A

3_4. te v a hanyagabb 1 2, _a anyaga ._ sz t . _ az
egykoçgıíiıatematikatanár Szásznak _ tréfásan, stílusosan dizi .

8 hogy majd csak irsz egyszer, _ Mióta Szász K. a kecskemgi
tanárságot a kézdivásárhelyi lelkészséggel cserélte fel, ritkán
váltottak levelet. Szász 1854.. júl. 15-én számolt be ottani életéről.
_ AJ. szept. 27-én emlitette Tompának, hogy a nyáron levelet
kapott Szásztól, amire azonban äıãg nem válaszolt. Mivel a kőrösi
tanárok együttesen készültek Szásznak, AJ. is erre várt.
Majd, hogy e terv dlıııšába dőlt, az év dec. 14.-én irt Szásznak, akitől
azóta sem érkezett adás.

12 felhasítom fidibusznak, _ felhasitott papirszeletekkel gyújtottak
i ára.

14. P Figaz-e, a mit beszélnek P . . - Szász K. újabb házassági tervéről
terjedtek el hirek. Ld. AJ. _Tompának, jún. 8-án.

22 Richard igen jó ,` _ Shakespeare: II. Richard c. drámájának
forditása. _ Gyulai a PNapló márc. 6-i számában hírt adott arról,
hogy: „Szász Károly jelenleg még Shakespeare forditásával is
foglalkozik s II. Richard királ az eredeti mértékben már le is
forditá." _ E forditásból az Új}il1iagyMúz. márciusi számában sze-
melvény jelent me : II. Richard első fõlvonása cimen. _ AJ. ezt
olvasta. _ Gyulai širadása szerint: „Kik olvasták, mind elégültek
vele, kivéve Brassait . . .” ( Szásznak, márc. 9. GyulaiLev. 202. 1.).

24 Basa Mátyás vagy Tamás _ Szász Károly: Basa Tamás c. verse
a VasÚjs. 1855. jan. 17-i sz.-ban jelent meg.

28_29 Gyulai meg én rám egész magyarország poétáit rám haragitja. _
A Toldi Estéjéről a Budapesti Hirlapban megjelent tanulmány-
sozozztávaı. Ld. BpHifı.-zız-n.ADA'1`TÁR.

33_35 Miska, . . sürgeti, . . látogassam meg Gömörben, _ Tompa
jún. 1 8(-Šillevelében már azt kérte, AJ.-ék tudósitsák elõre indulásuk
na 'ár .

39_4o Fiki . . egész családommal beteg voltam. _ Errõl részletesen E1"-
csey Sándornak jún. 30-án irt.

44. Berecztől nem maradhattam, meg kelle tennem. -- Berecz Károlč
Nagy Ignác halála után, 1854-ben átvette a Hölgyfutár szerkeszt
sét s ennek keretében jelentette meg a Mag ar Irák Arczkép-
albumát; ehhez kért AJ.-tól ké t. Amikor önéletrajzát
kérte, AJ. azt hitte, a Berecz-fél:-Š: Albumba akar ennek alapján
irni róla. (Ld. 1855. jún. 7-i önéletrajzi levele befejező sorait.')
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4-5-4-3

4-9

52-53

54-55

s6-57

62-63

63_65

65
65-66

66

66
67
68_70

volt szerencsém látni egy . . czigány papot, . . . Olly komoly, mint
valami hyâocrita. Azt hiszem Barabás okosabb stb. _ Szász Károly-
nak az Al um rmzére készült fényläéšãt is látta; komolyságát szin-
te tettetésnek találta; a fényképe él többre becsülte Barabás
Miklós arcképeit.

Ács [Zsiga] elmãiy: helyébe alkalmasint Obernyik jő. _ Obernyi-
kot me álasztott nagykőrösi tanárrá, ld. AJ. és társainak tréfás
levelét ívözzá, kb. június véãén

Mentovics . . . valami er lyi tanszékre speculál. _ Mentovich
majd csak 1856. július 8-án mondott le kőrösi állásáról, s az 1856-
57-1 tanévet már mint marosvásárhelyi tanár kezdte meg.

De a reach-emben lévő hivatalok közt a professorság még legke-
vésbbé alkalmatlan. _ Angol szóval: a hatáskörében levő lehetősé-

et mérle eli.
geäeniquége napig sem tudom, a „külföldi leveleket" ki ajánlta
nekem : szerző-e, vagy kiadó .P _ Szász Károly fordítása: Levelek
a külföld költői koszorújából, Angol és francia költőkből. Kiadta ba-
rátja Tomory Anasztáz. Pesten 1855. Landerer és Heckenast
f lMikãáást ma várjuk, _ Mikulás Jánost, a protestáns iskola-
e ' t.

ságlgaygy józsef nagy riunione-t rendez _ összeröffenést, mulat-
ot.

gVarga még mind director _ Warga János.
Mentovics egyre kopasz, _ AJ. a Mentovich rajzolta, irta gúny-

lapjávaı, a Charivarı-val szemben a Contra Charivari néhány szá-
mát alkotta meg, ebben elsősorban Mentovichot figurázta kı, pl a
3. számban éppen itt emlitett kopaszságát, a ferblizés közbeni
csodálkozását: _ a valóságban nem létező _ hajaszálai égnek
merednek. (AJ. kk. XIII. 231. 1.)

Lengyel charlatán mint volt, _ orvos és természetrajztanár, aki
azonban nem értett az állattöméshez, mint azt a Charivari 3.
száma is kifigıırázta. (AŠI. kk. XIII. k. 230. l.)

Salamon donis, _ alamon Ferenc sz? iijú.
Szilágyi komoly, higadt férfi, _ értse _ zász az ellenkezőt.
Csikai, Weise Losonczy _ Csikai Imre, Weiss János, L0-

sonczy László.

715. Arany _Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1855. júl. 1.
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/861. sz.; csontszinű l.papir, 23, 3 X

14,4. cm, 2 fol., 1_3. 1.: l. szöveg, 4.. 1.: cimzés. _ Tört viaszpecsét. _
Postaišıecıétek: bélyegen Nagy Kőros 1/., [= äúl. 1.], Szegedin 2/7 [= júl. 2.],
Nagy zalontha 3/., [jul. 3.]. _Arany László agyatékáb 1 (ld. AkÉrt. 1899.
615. l. 861. sz. a.).

Mr Kiadatlan.
Válasz Tisza D. 13-i levelére.

3 még adós vagyok a bírálattal, _ annak a tizenöt versnek birálatá-
val, melyet Tısza D. jún. 3-án küldött s melyet jún. 13-i levelében
még hárommal kiegészített.

elöltõm officiosus képemet, s azt a spleent, előveszem. _ Fél-
hivatalos, komor képet ölt.

8_9 mikor ex offo besz lek, . . . melly solemnis alkalom _ ex officio =
hivatalból, s ünnepi alkalomból.

12 Ausonia ege alatt _ Az ausonok (auruncusok) Itália nyugati
partján laktak, a Sorrentoi félszigetig. AJ. itt Olaszországot jelzı

4'-5
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vele, éppen Tisza D. verse alapján: „En a ki szép Ausonián . . ."
(Ld. A atáron c. versét.)

15_16 1 legãpígıiiãläelefšce _gAızkitt1ä1egl1)ciä`tálj:: verseket Tipza DÉjún. 3-i
eve " e. zöve 'ˇ et . e ˇ' e 541-554. . _ versek

közül AJ. a következőket vette fel TDHV. közé: Trieszt (84. 1.) _
Turin (87-88. 1.) _ Nizza. Okt. 21-én 1854. (89-90. 1.) _ Nizza.
November 2-án, 1854. (91. l.) _ Savoyard-dal (92. l.) _ Nizza.
_(Ianuár 7íé)n, R35. (93_-94. ă.)(_ Egg IÍé)p alá (95. l.) _ Elba mellett
96-97. . _ as ewzge ie 98-9 . . _

23_24 Anakreoniőjáték _ 'H yn pslalva :raveí _ A fekete föld iszik.
31-33 A Köszönt . előttem nem érthetlen, de természetesen az lenne a

pfãblišcurära năãve. A'vıfãrszéãe Išágšzáárnnaímci t4`:éfÉsnl1rö]Ézöntő
ya uszo egye sz e a a, eye o o0s_

hlangvéiıäe miatt -ı- „igen nag`yon" restellett a verseit másolók
e ött. ( . jún. 3-i evelet.)

52 Most lássuk a geszti verseket .' _ Tisza D. 13-i levelében kül-
dött három verse: A határon _ Itthon _ Az utolsó lovag ,` szövegíi-
ket ld. e kötet 570-572. 1. _ Ezek közül a TDHV. közé beiktatta
az Itthon c.-t (100. 1.), lényegében változatlanul. Bár birálatában a
2. vrsz. utolsó sorát: ,,Az öreg torony magosabb" _ kifogásolta,
a kötetbe mššis igy vette fe. _ A ,,pir0ssabb", „magassabb”
szavak helye ását javította: ,,pirosabb" magosabb"-ra s a ,,c”-
ket ,,cz"-vel közölte. _ Az utolsó lovagot nem közölte a gyűj-
teményben, bár megdicsérte; talán az alcim miatt: „A magyar
aristocratia hattyúdalául."

55-56 mert ki utról jő haza, _ őç nála nólla nláyxdn _ ,,ki sokfelé
bolygott" (Az Odüsszeia l. sorából, Devecseri Gábor forditásában).
Vagyis: ki sok viszontagságon esett át.

68-69 mutatta-e Gyulainak e darabokat _ E kérdésre 'I`isza D. júl. 6-i
levelében részletesen felelt.

73-74 gf Kun Géza itt fogja letenni az érettségi vizsgát. _ Ld.
ADATTÁR.

716. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1855. júl. 1.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1115. sz.; csontszinű l.papir,

23,3 × 14,5 cm, 2 fol., 1-3. l.: 1. szöveg, 4. 1.: címzés. Tört viasızpecsét. Postai
bélyegzők: bélyegen Nagy Körös '/7 [= júl. 1.], Pesth 2/, [= j' . 2.], Putnok
'1., [= júl. 4.]. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 665. 1. 1115.
sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 380-381. 1. Kevés kihagyással.
Válasz Tompa 18-i levelére.

3 (. . . nem irok chriát) _ meghatározott szerkezet szerint készült
iskolai dolgozatot.

9-10 M. orrt fintorgat rám _ Mentovich Ferenc.
12_13 Gyulai . . . birálataiban, _ cikksorozata a Bp. Hirl.-ban, ld.

ADATTÁR.
47-48 Szász Károlynak most irtam . . házasodik, _ E téves hirről ld.

AJ. jún. 8-i levelének jz.-ét.
59 praedicatiódat megkaptam, _ Tompa I8-án küldte el Teleki

József halálára irt beszédét.
60 Ballaginak a . . . levelet _ a Tompa által Ballagi Mórnak küldött

levélről ld. Tompa jún. 18-i levelének jz.-ét.
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717. Tisza Domokos _ Aranynak Nagyszalonta, 1855. júl. 6.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/818., 816. sz.; csontszinű l.papir,

21,3 × 17 cm, 2 fol., 1-4. l.: 1. szöveg, Címzés nincs. _ AJ. irásával: „Válaszzo/V11." _- Meııazıetz- 1 f.z Kõııõeez _- Éjjzz <z. versekkel.
M: Kiadatlan.
Válasz Arany júl. 1-ilevelére.

5-6 a criticát mint irodalmi művekre alkalmazottat _ AJ., amikor
fenti levelében megbirálta Tisza D., főleg olaszországi élmén ek
ihlette tizenöt, valamint jún. 13-án küldött három versét, azt itta
tanitványának, hogy Verseiről „nem mint gyakorlatokról, hanem
mint irodalmi művekről” _ beszélt.

8 „Sziv és ész"-t . . lebecsűlöm, _ e véletlenül elküldött verséről
AJ. véleménye: „alig élvezhetö".

10 A ,,határnál"-ban pedig az aszót csak fogalomcseréből áll ,' _ Tisza
D. versének kérdéses 2. versszaka: ,,Én, a ki szép Ausonián | S nap-
jának izzó súgarán | Hervadtam; _ és mint egy aszót | Álltam
szomszédjaim között 1" _ E versszakot Tisza D. utóbb a követ-
kezőképpen módosította: ,,Én, aki a szép Itálián | S napjának izzó
súgarán | Hervadtam, és mint egy üszög, | Álltam szomszédaim
között." - Erre az átalakításra akkor került sor, amikor e versét
közöltetni szerette volna Gyulaival. (Ld. Tisza D. _ Gyulainak,
1855. aug. 15.Gy1.ılaı Lev. 213.1.) _ _

14, 17_18 A ,,hozzá"-ban . . . a dolognak valóságát, úgyhiszem, minden lép-
ten-nyomon láthatjuk. _ 'I`isza D. AJ.-nak e vershez fűzött meg-
jeãyzésére felel. Arany szerint ez a (szerelmes) vers nincs ,,praxis-
b I" irva. _ E kérdésre AJ. visszatért júl. 2o-i levelében.

34-35 látta-e Gyulai verseimet vagy nem P _ Az elõbbiekböl világos,
hogy Gyulai biztatta Tisza D.-t verseinek megjelentetésére. Ez év

ünkösdjén, azaz máj. 27-én Tisza D. küldött verseiből Gyulainak
iid. jún. 11-i levelét GyulaiLev. 208. 1.). _ Mivel Gyulai felelete
késett, Tisza D. jún. 17-én ismét irt neki: „azt hivém, hogy még
Pünkösd első napján elindított verseimrõl két hét alatt csak kapok
tudósitást. És hogy nem kaptam, szomorkodom, mert tudja ön,
az első vers, az első nyomtatott vers! sorsa mindig igen érdekes
irójára nézve . . . miután ön elég szives volt az rást [levelet]
megigérni . . minél elöbb örvendeztessen meg válaszával." (Ld.
GyulaiLev. 208. 1.)

35-36 Gyulai a Nép könyvébe igért rögtön helyet egy kõlteményemnek,
_ A Csenšery és Kemény szerkesztette A Magyar Nép könyvébe.
_ Mivel yulai barátságban volt a szerkesztőkkel, bízott benne,
hogy közlik az ifjú költő verseit. Nem így történt.

36-38, 40 „Határnál"-t . . . elvitte Keményhez . . . politikai bibét látott benne,
_ Tisza D. A határon c. versének nyilván harmadik versszaka
keltett Keményben aggodalmat: ,,Óh mert a cseãpben melly esik,
âoflonl borúlt eged könnyezik, | Óh mert a sz a mely uval |

"ldhalmaidról költ sóhaj.” | _ Gyulai e verseket még Tisza D.
gi tartózkodásakor vette át. Kemény biztatására. Tisza D.
k zj:ről újabb verseket küldött, azonban a folyóirat ezekből sem

özö t.
43-45 Gyulai . . . sem ezen első, sem eg második tudakozódó levelemre nem

felelt. _ Tisza D. máj. 27-i levelé nem maradt fenn, de a jún. 17.-
ből tudunk róla (GyulaiLev. 208. 1.).

51-52 felhivom Aranybácsit, ha valami tisztesebb vállalatról hall, szives-
kedjék azt nekem megirni; _ AJ. júl. 20-i levelében azt irta, Domo-

... 1037



kos verseit el tudná fogadtatni a szerkesztőkkel, de ö azt szeretné,
„hogy magok a versek törjenek utat magoknak". _Egyben vé 'g-
tekintette a folyóiratokat s úgy nyilatkozott, hogy a élibáb ã a
Hölgyfutár lenne a le alkalmasabb Tisza D. verseit

Az e levélhez mellékelt Költódac és Éjjel c. versek szövã-gét ld. e
kötet 586-588. l. _ E verseket AJ. júl. 2o-i levelében bir ta meg,
Ld. e kötet 591.1.

718. Tom aMihály_Aranynalr Hanva, 1855. júl. 15.
K: MTAK). Kézirattára- K. 513/960. sz.; csontszinű l.p:2:;ir, 19× 12,1

cm, 2 fol., 1_2. 1.: l. szöveg, 3_4. l.: üres. Ümzés nincs. _ any László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 661. l. 960. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 381-382. l. Kevés kihagyással.
Válasz Arany júl. r-i levelére.

2 A birálat feletti aggodalmadból _ Gyulai Pálé a Bp. Hirl.-ban(ld. ADATTÁR). Enõı AJ. jún. 8. õın minden Tompával váltott
levelében szó esık.

13 áıulcsa még is roszul van P _ Arany Juliska orbáncáról apja ápr.
1- irtT0mpának. Azóta jobban lett.

16-17 au usztus 6-án vagy legkésőbb 13-án elindultok, _ csak 2o-án
induflıattak.

32 Tomori a Szász Károly féle példányokat hozzád küldi, _ Szász
műforditáskötete kiadását Tomori Anasztáz fedezte.

719. Ercsey János _ Aranynak Sályi, 1855. júl. 17. __
K: NSZAJEM. _ 2 fol., 1_2. l.: l. szöveg, 3. 1.-n AJ. irásával ossze-

adás; 4. 1.: cimzés. Postai pecsétek: Orosháza 22/7 [= júl. 22.], Nagy Kőrös
25/7 [= júl. 25.] Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikrofilmtára.{ A.

I301/ . _
M: Kıadatlan.
Válasz Arany jún. 30.-i elv. levelére.

5 Azon pénzre nézve, melyel te nekem adós vagy, stb, _ A szabadság-
harc leverése után, amikor AJ. állás nélkül volt, „Kenyeres János
szolgabiró mellett kapott alkalmazást". Így nem kellett felélniök
azt az 1200 váltóformtot, amelyet még Vas Gerebentől kapott,
mint A Nép Barátja szerkesztőtársa. Mivel ez az összeg takarék-
pénztárban volt s ig nem értéktelenedett el, mint Kossuth-bankói,
ebből szerették vo a megvenni Debreczeni János csizmadiames-
ternek a Nagy utcán levő házát. Ennek vételára 1800 vtf. volt;
a hiányzó 600.-vft.-ot sógorától, Ercsey János jegyzőtől kérte
kölcsön. (Ld. Debreczeni, 48-49. 1.)

14-15 Szalontán kamatozás végett kint levő pénzedet, melyről mint irod
209 pft, e pénz letisztázásába elfogadom, _ A Bondár Istvánnál és
Forneth Károlynál kölcsön levő roo--1oo pft.-ról az Erããy
Sándorral váltott levelekben gyakran szó esik. Bondár tartoz t
ez év októberében adta meg (ld. Ercsey S. okt. 14-i levelét). _
Forneth Károly ez év elãén visszafizette, aztán Ercsey Sándor
„másnak” adta kölcsön (1 . Ercsey S. jan. rr-i levelét). _ Ercsey
Sándor aug. 15-én ír a kiegyenlités lehetőségeiről; ekkor még nem
tudta, hogy Jani bátyja elfogadta AJ. ajánlatát.

20-21 nem fog neked a godalmat okozni azon körülmény, melyről . . . em-
litést tettél. _ Aj. Ercsey Károlynak irt jún. 3o.-i elv. levelében
nyilván arról lehetett szó, hogy csak igy tudja visszafizetni a tar-
tozását sógorának.
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Ercsey János e levelének 3. l.-ra AJ. a következőket jegyezte fel:

,,6oo. 2:4 (x)

I20

IO0

220 vft. 1855. szept. 30-ig."
tőke hátrány
és kamat

AJ. aug. 12-én másik só orát, Ercsey Sándort kérte meg, hogyha
Ercsey Jánosnak këzpšnzre lenne szüksége, a kintlevőségeket
hajtsa be és fizesse meg János fivérének. _ Ugyanitt írja a fenti
jpgyzet magyarázatát: „A még fenmaradó 100 vft, és 120 vft,

amat kifizetéséről máskép gondolkozom.” _ E célra szánta
szalontai jcíıfivedelmeit s ami azokból nem telik _ azt irta _, majd
Kőrösről 'pótolja

720. Arany _ Mezey Ferencnek [Nagykőrös, 1855. július 20.]
K: Elveszett. _ Utalás a levélre: Tisza D.-nak júl. 20-án: „E levelet

Mezeyhez legyen szives elküldetni . . .” _ A levél tartalmáról nem tudunk.

721. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1855. jiúl. 20.
K: MTAK. Kédrattára _ K. 513/862. sz. ; csontszin l.papir, 23,3 X

14,4 cm, 2 fol., 1-3. 1.: l.szöveg, 4. 1.: Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (Ld. AkÉrt. 1899. 615. l. 862. sz. a.).

M: AJ. VM. IV. k. 435-437. 1.
Válasz Tisza D. júl. 6-i levelére.

Ő-7

15_16

22-24

39_43

46-5054-55

s6-57
57-58

Igazoló észrevételeit helyeslem, a nélkül hogy a Hozzá-t illető jegy-
zetet teljesen érteném. _ AJ. e verssel kapcsolatban az őszinte
élményt hiányolta. Ld. júl. 1-i levelét. _ Tanitványa _ lirai
költemény élményalapjáról lévén szó _ nem he-ılčtállóan azzal
védekezett, hogy „minden lépten-nyomon láthatj ". Ezzel egy-
szersmind elismerte valódi élményének hiányát.

Pájer Antal hideg, stb. _ Pájer Antal újabb verskötete Villá-
mok cimen 1854-ben jelent meg.

Levele második részét illetőleg: azt hiszem Gyulai . . . már csak
fpgott irni glfenforgó ügyben. _ Tisza D. Gyulaınak irt leveleiről ld.

ısza D. j' . 6-i levelét és jz.-t.
A Délibáb . . . A Viszhang . . . a D[ivat]csarnokot . . . a Hölgy-

futár. _ A Délibábot. 1855. 17-től Friebeisz István szerkesz-
tette, _ A Budapesti Viszhangról AJ. kedvezőtlen véleménye első-
sorban _ egykori szerkesztőtársa: Vas Gereben munkáját illeti,
aki ekkor _ Szilágyi Virgil mellett _ a lap ,,főmunkatársa" volt.
_ A Divatcsarnokot, a „felsőbb körök" la ját változatlanul Csá-
szár Ferenc szerkesztette. _ A Hölgyfutár gerecz Károly szerkesz-
tésébendjelent meg.

Költő ac . . . Éjjel _ Tisza D. versei; ld. e kötet 586-588. l.
Maturitát Prüfung aug. 6. _ Szándékom volt Tompához menni _

Az érettségi vizsgák után AJ. családostul valóban elutazott Tom-
páékhoz; aug. 2o._szept. 21. között vendégeskedtek Gömörben.

E levelet Mezeyhez legyen szives elküldetni _ Meze Ferencnek.
Ariostot nyugalomba tettem, stb. _ Tisza D. Olaszországból

Ariosto ,, ájá"-nak és tintatartójának hasonmását hozta aján-
dékba A j.-nak.
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722. Arany _ Heckenast Gusztávnak Nagykőrös, 1855. júl. 21.
K: Elveszett. _ A keltezés megvan Heckenast válaszában: ,,f.hó 21-

ről irt . . . levelére" (júl. 31.) _ A level tartalmáról u.itt: ,,Apróbb költemé-
nyeinek kiadására . tett . . . ajánlatát . . . mellékelve küldöm a kívánt
Száz pengő ft-t ugyancsak Szalay" stb.

723. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1855. júl. 21.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1116. sz.; csontszinű l.papir,

23,3 × 14,5 cm, 2 fol., 1. l.: l.szöveg, 2_3. l.: üres, 4. l.: cimzés. Vörös viasz-
pecsét: .„AJ." _Postai bélyegzők: bélyegen Nagy Körös 21/7 [= júl. 21.],
Pesth 22/7 [= júl. 22.], Putnok 25/7 [= júl. 25.]. _ Arany László hagyaté-
kából (ld. AkErt. 1899. 665. l. 1116. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Tompa júl. 15-i levelére.

7_8 a tanári vizsga dolgában rég hallunk beszélni, _ Erről már 1854.
jún. 21-én irt Ercsey Sándornak.

15 kivételek is tõrténhetnek, _ AJ.-nak utóbb elengedték a vizsgát;
ld. nov. 4-én Tompának irt levelét.

724. Ercsey Károly _ Aranynak (Nagyszalonta), 1855. 'úl. 26.
K: NSZAJEM. _ 2 fol., 1-3. l.:l. szöveg, 4. l.: _ Postai

pêcsétekz Nagy Szalontha 26/7 [= júl. 26.], Grosswarden 27/7 [= júl. 27.],
egléd 28/7 [= júl. 28.], Nagy Körös 30/7 [= júl. 30.]. _ Ercsey Sándor

hagyatékából. _ MTAK. Mikrofilmtára A. 301/I.
M: Kiadatlan.

4. levelemet irtam Aprilisba, _ Ercsey Károly áprilisi levele elve-
szett, tartalmára utalást nem ismerünk.

6_7 második levelemet irom de ezir már nem fizetek stb. _ Ha a
levél portóját a címzett fizette, megérkezésében jobban lehetett
bizni. Az nem bizonyos, hogy előbbi evele eljutott Kőrösre, mivel
annak portóját Ercsey Károly előre fizette.

26-29 Koroséri kaszállót. . én vágtam le lett benne Sógor urnak is 2
kotsival jani bátyámnak is . _. a 2. kotsi szináir ötven forintot
igértek, irja meg. oda adjuk é vagy sem, _ E kérdésben AJ.
ugy vélekedett, hogy jobb eladni. (Ld. Ercsey Sándornak aug.
12-én irt levele utóiratát.)

38-39 azt hirdetikfkiresztelikj hogy korela [kolera] fog 'õni be váro-
sunkba. _ A kolera szalontaı ismerős áldozatairól Eýrcsey Sándor
aug. 15-i levelében számolt be AJ.-nak. 7

41-42 engem a Sors ilyen Szeginy paraszti állapotba helyheztetett, _ Szél
Kálmán egy leveléből (d. AJ. kk. XV. k. 798-799. l.) tudjuk
hogy id. Ercsey Sándor ügyvéd és szolgálója, Szakmári Erzsébet
gyennekei: Zsuzsanna, utóbb Nagy Jánosné, János, a későbbi
sályi jptgyző, Julianna _ Arany Jánosné, Károly _ e levél írója
_ és ' j. Sándor akiket atyjuk 1836-ban bekövetkezett
halála előtt törvényesitett. _ Így érthető, hogy közülök ketten:
Zsuzsanna és Káro y paraszti sorban maradtak, viszont János és
Sándor tanultak. Julianna, AJ.-sal kötött házassága révén emelke-
dett fel. _ AJ. elsősorban ügyvéd sógorával, ifj. Ercsey Sándorral
tartotta a kapcsolatot.

725. Szemere Miklós _ Aranynak (Lasztóc), 1855. júl. 26.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/608. sz. ; csontszinű l.papir, 23)(

14,7 cın, 2 fol., 1-3. l.: l.szöveg, 4. 1.: Címzés nincs. _ AJ. ir ával az
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!"'ı-ı 8`*."9°F?
„Válrasz aug. 7." _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 607-
sz. a. `.
M: AJLevIB. II. k. 105-107. l.
Szemere Miklós első levele Aranynak.

5-6 Te s Miska jók valátok tavaly hozzám készülni, de nem jöttetek, s
igy rosszak vagytok. _ 1854. nyarán Tompa valóban várta Aranyé-
kat, barátja iztatta is 1854. jún. 23-án. Végül azonban anyagi
nehézségeik miatt nem mehettek (ld. AJ._Tompának, 1854.
aug. 24.). _ Tompa közben Szemerét is felbiztatta, aki AJ. vár-
ható látogatása miatt nem ment fürdőbe (ld. Tompa-AJ.-nak
1854. okt. 9.). _ _

8 Miska most újra biztat, _Tompa júl. 15-én irta Szemerének: _„. . .
Már e nyáron Miklóska meglátogatunk igazán meg! Csak az azArany
ismét cserbe ne hagyjon l de bizom, hogy nem lesz ugy I" (Tompa-
Lev. I. k. 239-240. 1.) _ Szemere, Tompa biztató evelére, hogy
AJ. jön, júl. 29-én igy válaszolt: ,,honn maradok, mint tojásán
ülő tyúk. Fürdőbe . . nem is megyek, rátok várván. Ha tehát
megjön hozzád János = poëta barátunk, szedjétek föl a sátorfát,
s közeledjetek ahogy illendő, tisztelettel tótlakomhozz Rátok vár
Miklós és Annáj a, leányágú gyermekeivel együtt, nem különben _
ha el nem fogy addig _ kajszibarackfái, köszméte bokrai; _ ne-
hány megytől is elvásolhatik fogatok; dinnyét nem kaptok, de
tökben derékig járhattok; . . siessetek, mert ha nem jöttök, itt
nem lesztek, min én halálra busulom magam tudjátok meg! . . .
(ui.:) Aranyt addig is üdvezlem mig hozzám jöttök, . . . Vála-
szolj . rögtön, jön é hozzád Jancsi, s jöttök-é? mert különben
fürdőbe megyek." _ „Ti tehát, az az: ismeretlen Jankó barátom,
s te a néprígék apja, Miska, _ ha mehetek _ velem együtt, ha
nem mehet _, nélkülem látogatjátok meg Miklós rátok váró
_ igen igen váró _ barátotokat _ Jöjjetek is emberek l ki tudja,
láttok é többet.” (TompaLev. I. k. 241 242. 1.)

19-20, 24 Vén, májbeteg; stb . . . ez hü descriptióm, _ Az akkor ötvenhá-
rom éves Szemere Miklós, bemutatkozásul leírja, szemlélteti testi-
lelki tulajdonságait.

28_29 leveledbeni diszes tenta-cuprumodból, _ Mivel AJ. Tompának
1847-185 1-ben irt levelei nem maradtak fenn, így AJ. itt emli-
tett, Tompát páholó tréfás rajza sem, melyet Szemere _ szintén
tréfás = lehetetlenül minősit _ „tinta-rézkarcnak".

38-40 ,,Haragos, romlott kedélyü vagyok, s ugyanezt irja Magáról Arany
is" _ irá tavaly egy levelében Miska, _ AJ. nem egészen ezt irta,
hanem: ,,Kedélyem meg van törve, se kedv, se erő." (Tompának,
1854. szept. 27.)

726. Tisza Domokos _ Aranynak, Geszt, 1855. júl. 26.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/819. sz. ; világoskék l.papir, 22,2 >-(

14,4 cnı, 2 fol., 1-3. l.: l. szöveg, 4.1.: vers. Az első l.-n AJ. irásával: „Válasz
11. aug." _ Cimzés nincs. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt.
1899. 614. l. 819. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany júl. 2o-i levelére.

3-4 bizvást hivén hogy abban nem szemrehányást, de tanácsot fogok
találni. _ Valóban nem kapott szemrehányást azért, hogy Gyulai
révén kezdett verseinek megjelentetésével foglalkozni. Bár AJ.
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nem tett szemrehányást, néıni aggodalom azonban meghúzódik
'bsorai an.

miután Gyulai csakugyan irt, _ Mivel 'I`isza D. máj. 27-i leve-
lére Gyulaitól nem kapott választ, 11-én isınét irt neki; erre
végre válaszolt. _Tisza D. júl. 17- Gyulainak: ,,Levelének igen
megörültem, . . . láttam belőle, hogy nem röstelt verseimért . . .
többszörösen fáradni." _ A továbbıakban felsorolja, melyik ver-
sét hova szánja: „Kérem önt legyen szives a téli tél királyát és a
Búcsút egészen félre tenni. A Honvágyat ezennel átadom a Déli-
bábnak. Velenczét melyet itt küldö , s melyet Arany is legjobb-
nak tart, kérem a Gyulai-albumnak vagyis árvizkönyvnek adni.
Erre a szomszédsági ösztön is vezet. Küldök azonkívül még egy
már itt irt, s Aranytól elíšé dicsért költeményt 'Az utolsó lovag.'
Ez, mint egyébiránt kiv ető, a mindinkább elmerűlő aristocra-
tiát ábrázo ja. Azt hiszem mégis kiadható lesz. Ha igen, ugy kapja
a Fáncsi album . . . Ha lehet a Nép könyvét is megkeresem; szives
szerkesztőij: előlegesen is tisztelem és köszöntöm. (GyulaiLev.
21 1-212. .)

a Tomory új laplja számára: _ E tervezett lapról AJ. jún. 8-án
irt Tompának. A ap csak terv maradt.

Amit most küldök A. bácsinak. _ E levelében Sors és érzelem c.
versét küldte; ld. e kötet 597-598. E költeményt AJ. aug. 11-i
levelében birálta meg, ld. e kötet 604. 1.-n. AJ. fölvette TDHV.
közé, 103-104. 1.

A Hõlgyfutártól pedig, régi anthipathiáNKnál fogva, szüzen aka-
rom magam tartani. _ A többes számot nagy betűkkel hangsúlyoz-
za. AJ. ellenérzése elsősorban a volt szerkesztő: Nagy Ignác sze-
mélyének szólt; mióta a lapot Berecz Károly szerkesztette, AJ.
ismét küldött verseket a Hölgyfutárnak.

csupán attól félek hogy egyik, másik _ pedig nem a rossza _ ki
nem jöhet. _ Tisza D. aggodalrna jogos volt a politikai célzásokra
annyira vigyázó cenzúra, s azt mggelőzően, a szerkesztők jogos
óvatossága miatt. _ Erre AJ. is ut t júl. 20-i levelében.

ki nem megyek Egyiptomba a nélkül, hogy Aranybácsit lássam!
_ Pár órára valóban sikerült Pesten találkozniok.

G ulai . . azt irá . . kritikát miatt duellált. _ Párbajozott _
Tótli Kálmánnal. Ennek előzménye: Gyulai a Bp.Hirl. Szépiro-
dalmi Szemle c. rovatában, Lyrai költemények címen, 1855. ápr.
25-től birálta az akkoriban megjelent versköteteket. Foglalkozott
Tompa Versei II. kötetével, egyben áttekintette egész költészetét.
_ Megbirálta Mentovich: Száraz lombok c. kötetét, majd nagyító
alá vette Lisznyai Kálmán, Szelestey László s a többi Petőfi-
epigon költészetét. _ E tizenegy terjedelmes kritikai közlemény
után tért rá a B _ Hirl. jún. 26-i számában s ezt követő négyben
Tóth Kálmán: .Slkerelmi vadrózsák (II. füz. 1854.) c. kötetének-,
egyben Tóth Kálmán egész költészetének elemzésére. Mint irja:
,, óth Kálmán nem annyira osztozott Petőfi liráján, (mint az
előbbiek), . . inkább egész pályáját magához ragadta. egy
egész második Petőfit látunk magunk előtt, ki erőnek erejével
a magyar lyra megváltója akar lenni." Példákon mutatja be határ-
talan, magát Petőfinek képzelt önbizalmát: „Tóth Kálmánnakmeg-
tetszett a Petőfi geniális szerepe s a helyett, ho költõ akarjon
lenni, színész lett.” _ A kritikát hányavetien ijézeli: pl. Allat-
gyülés c. szatirájában a szamarat választatja meg „itész”-nek.



„Ha Tóth Kálmánnak szabad. szamárnak választatni az
ítészt, miért ne legyen szabad e itésznek kételkedni a költõ
csattogányságában ' _ kérdezi Bár emliti néhány jobb
versét is, de nem hagyja szó n ül pl. h ho an másolta
Kinizsi-jében Arany Toldiját. _ Gyulai e szgãıonãš kritikájára
Tóth Kálmán párbaj-kihivással válaszolt.

727. Heckenast Gusztáv _ Aranynak Pest, 1855. júl. 31.
K:MTAK. Kézirattára _ K. 513/211. sz.; vilá oskék l.pa ir, bal

sarkában: „Kiadó-könyvkereskedés Heckenast G. barát-tár, Kalap- ég himző
utczai sarokház, 1. szám." 26)-< 22 cm, z fol., 1_2. l.: 1. szöveg, 3_4. 1.: üres.
Címzés nincs. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 597. l. 211.

M: Kiadatlan.
Válasz Arany júl. 21-i elv. levelére.

4

sz. a.).

8_Io

I 1_12

ı9_2o

mellékelve küldöm a kívánt Száz pengő forintot, _ AJ.-ék ekkor
készültek Hanvára, nyilván ezért volt szükségük a pénzre.

Apróbb költeményeinek . . kiadását igen szivesen elvállalom ,` _
AJ. Kisebb Költeményei 1856-ban jelentek meg Heckenastnál.
á-“föltételeket tudatni méltáztassák, _ AJ. a kiadói tiszteletdij meg-

apitását Heckenastra bízta. (Ld. Heckenast nov. 22-i levelét.)
szíveskedjék nekem. .[a] kéziratot megküldeni, _ erre csak -a

Tompáéknál tett látogatás után, nov. 24 -én került sor. (Ld. Hecke-
nast dec. ro-i levelét.)

728. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1855. aug. 5.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/820. sz.; világoskék l.papir, 22,2 ×

14,4 cm, 2 fol., 1_2. 1.: l.szövãıg, 3. 1.: vers, 4. 1.: _ Címzés nincs. _
Az első lapon AJ. irásával: „V asz 11. aug." _ Arany László hagyatékából
(ld. AkÉrt. 1899. 614. 1. 820. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2
7_8

14--15

21-22

édesapám õtvenhét éves; _ id. Tisza Lajos.
(zalai . Rögtöni tudósítását két két óta várom, _ Tisza D. júl.

17- irt levelet Gyulainak s abban felsorolta, hogy köz1ésre'kisze-
melt verseit mely folyóiratoknak szánja. (Ld. Tisza D. júl. 26-i
levelének jz.-ét.)

elhatározám, hogy a régi „te adtad stbít-" mellőzvén _ Tisza D.:
Te adtad, te vedd el c. versét 1852. nov. 21-i levelében küldte
AJ.-nak, akinek annyira megtetszett, hogy Tompának is lemásolta
(ld. 1852. dec. r-i levelét).

Meghozattam Puskint és Lermontoff-ot, Bodenstedtől fordítva. _
Alexander Puschktns poetische Werke. Aus dem Russischen über-
setzt von Friedrich Bodenstedt. I.: Gedichte. _II.: Eugen One-
gin. Roman in Versen. Berlin, 1854. _Mtehaíl Lermontoffs poeti-
scher Nacklass I_II. Berlin, 1852.

E levélhez mellékelt vers: Fogadd e dalban; szövegét ld. e
kötet 599-600. 1. AJ. aug. 11-i levelében írt róla; ld. e kötet
604. I. Megjelent TDHV.-ben, 85-86. 1.

729. Tóth Lőrinc _ Aranynak [Pest, 1855. aug. 5. kb.]
K: Elveszett. _ Utalás a levélre: AJ. aug. 8-án Tóth Lőrinchezz

,,. . . előbbi levelére maig sem válaszoltam." _ Ez arra utal, hogy már régeb-
ben is kapott Tóth Lőrinctõl verset kérő levelet, de mivel arra konkrét utalás
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nincs, külön nem vettük fel. _ AJ. idézett levelében: ,,. . . bár mennyire
ohajtok, kivált Kegyednek, nem Heckenastért szolgálatot tenni,"

730. Arany _ Szemere Miklósnak Nagykőrös, 1855. aug. 7.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/636. sz.; csontszinű l.papir, 23,3 ×

14, 5 cm, 2 fol., I_3. l.: l. szöveg, 4. 1.: Tompa_Szemere Miklósnak írt
sorai. _ (AJ. nem tudva Szemere címét, a neki szóló levelet Tompának
küldte, hogy továbbitsa Szemerének.) _ Arany László hagyatékáb 1 (ld.
AkÉrt. 1899. 608. l. 636. sz. a.).

M: AJLevIB. II. k. 107-109. 1. Kihagyásokkal. _ Részlet belőle:
AJ. VM. IV. k. 18.1.

Válasz Szemere júl. 26-i levelére.
Arany első levele Szemere Miklósnak.

9 sok szépet, jót hallottam felőled, kiilõnõsen Miskától, _ Tonãpa
Szemere iránti barátságának köszönhető, hogy kettejük lev e-
zésében sok Arany vonatkozású közlés maradt fenn.

12_14. ki előttünk Shakespeare „Mneh ado about nothing" vígjátékát .
_ Shakespeare: Sok hűhó semmiért c. vigjátékát.

19_2o az első találkozás sokszor egy ideális képet leront, _ Tompa ,,el-
tiltotta” Szemerét attól, hogy személyes találkozásuk előtt irjon
AJ.-nak. Szemere ennek ellenére irt neki. Utóbb Tompa migssem
bánta, hogy Szemere irt; ez derül ki Szemerének irt alábbi érő
soraiból.

24-25 De proh dolor!!! _ De fájdalom! A_]'. sem alacsony, sem kopasz
nem volt, mint Szemere, aki a hozzá nem hasonlókra némi irigy-
séggel tekintett. _ AJ. külsejét tanítványa, Hagymásí, a későbbi,
Tolnai Lajos avatott irói tollából A sötét világ c. önéletrajzi regé-nyébõı ismerjük; 1d.T01naınáı, ADATTÁR.

* jegyz. van egy collegám, ki nagyon kopasz. _ Mentovich Ferenc.
31_32 tömpe (azért nem irom tompá-nak, mert Miska subsumálná) orral,

_ a „tompa” jelzőt barátjuk célzásnak venné.
37-38 force-om a festészet: _ hogy ,,erős oldala" _ volt elsősorban

a rajzolás, annak életművében több nyoma van. Ld. Önéletrajzi
leve ét (1855. jún. 7.). _ Ismertek A na yidai eigányokhoz készült
rajzai. _ A Toldi Szerelme anyaggyfíjtšsi íveire a ,,To1diana“ cim
fölé ezt írta: „Tűzre való". _ Szerencsére mégis megmaradtak a
műben szereplő családok címerrajzai. _ Ugyancsak ismert a ãer-
mekkori tökharang rajza. Naturam furoá expellas c. vers ez.
(AJ. I. k. 320. 1.) _ _ _ _ _

39-40 e piotnrával levágtam. . . Tompa Mihályt, ki parochiája rajzát
akarván adni, valóságos krumplit rajzolt _ Tompa portájának
rajza 1850. okt. 27-i levelében (AJ. kk. XV. k. 295. 1.).

4.5 vitéz johann Háry _ Garay János: Az obsitos c. művében.
54_55 leánykám, . .. ismét azon nyavalyába esett vissza. _ Arany

Juliskának orbánca volt.
59 Három eset fordulhat elé .` _ A harmadik, legkedvesebb lehetőség

vált valóra: aug. zo,-án az egész Arany család elindulhatott Tom-
páékhoz s az út során AJ. és Tompa Szemere Miklóst is felkeres-

ette.
71 „Nődnek . . . add át tiszteletemet". _ Szemere Miklós felesége

Máriássy Anna; csupa leánygyermekíik volt.
Mivel AJ. nem tu ta Szemere Miklós címét, Tompát kérte levele

közvetítésére. _ Tompa e kísérő sorait a Tompa Levelezés nem
tartalmazza.
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,,1\n1aõs1z.«z 1 Én Oka nem vagyok, hogy általam kapod Arany
levelét; mért nem irtad mešnnekı: hol vagyon lakásod? Egyebaránt
igen szeretem hogy irtál n ˇ, részint mert így tán hamarébb eljön,
részint hogy lásd: mikép én még eddig nem írhattam neked bizo-
nyost, mivel Arany sem irt, sőt most sem ír.

Remélem hogy augusztus végén találkozunk Lasztóczon. Addig
isten veled I

barátod
Hanva aug. 12. 1855. Miska”

731. Arany _ Tompa Mihálynak [Nagykőrös], 1855. aug. 7.
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/1118. sz.; csontszinű l.papir, 24)-(

14,5 cın, I fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2. l.: üres. Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 665. l. 1118. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2 Szemerének akarván válaszolni, _ mivel címét nem tudta, a

neki szóló levelet Tompához küldte.
II 3_4 nap mulva bővebb levelemet kapod. _ AJ. aug. I2-én írt.

732. Arany _ Tóth Lőıincnek Nagykőrös, 1855. aug. 8.
K: Scheiber Sándor birtokában. _ Csontszinű l.papir, 23,3 × 14,4 cm,

2 fol., 1.1.: l.szöveg, 2_3. 1.: üres, 4. l.: cimzés. Piros viasficsét AJ. monog-
rammal. Postai pecsétek: Nagykőrös 8/8 [= aug. 8.], Pes 8/8 [= aug. 8.].

M: Scheiber Sándor: Három Arany-levél. Itk. 1967. 331. l.
Válasz Tóth Lőrinc kb. aug. 5-i elv. levelére.

2_3 Bocsásson meg Kegyed, hogy előbbi levelére maig sem válaszoltam;
_ Az ,,előbbire" kifejezés arra utal, hogy Tóth Lőrinc két levél-
ben kérte AJ.-t, irjon a Nemzeti Képes Naptárba, amelyet Tóth
Lőrinc, Brassai Sámuel és Galgóczi Károly szerkesztettek.

8_9 annyi felé vagyok adós, _ AJ. már egy évvel előbb, 1854. jún.
23-i levelében felsorolta Tompának a folyóiratokat, melyek szer-
kesztői „majd megölik a honoraıium igéretével", csakhogy irjon
nekik. A felsoroltak közt szerepel a ,,Naptár" is, amely nem is
egyet jelentett.

12 nem Heckenastért . . hanem saját magáért _ Tóth Lőrinc elv.
kérésében an`a is hivatkozhatott, hogy naptárjukat Heckenast
adja ki, aki tudvalevőleg AJ. műveinek is kiadója volt.

16-17 tán valahova ki is rándulok, _ Aug. 2o-án indult családjával
Tompáékhoz.

19 Kegyed lesz eãy az elsők közül, kiknek szolgálni fogok. _ AJ. véãiil
is _ mivel úja b művet nem küldhetett _ Záes Klára c. balla á-
ját juttatta el, vagy engedélyezte újra közlését. Először ui. A
Magyar Nép könyvében látott napvilágot (II. k. 253_256. 1.), -
Az AJ. kk. I. k. (492. 1.) a Záos Klára jz.-ben a Nemzeti Képes
Naptárát az 1856. évre nem jelöli meg, mint ahol a 44_45. l.-n a
Záes Klára másodszor jelent meg.

733. Arany _ Tisza Domokosnak Nagykőrös, 1855. aug. rr.
K:MTAK. Kézirattára _ K. 513/863. sz. ; csontszinű l.papir, 23,3><

14,4 cm, 2 fol., 1-2. 1.: l. szöveg, 3. 1.: üres, 4. 1.: cimzés. -Viaszpecsét ma-
radvániy. _ Postai ?pecsétek: béılyegen N Körös 12/8 [= aug. 12.], Sze-
gedintâ [= aug. ], Nagy Sz ontha ı;f8y[= aug. r5]. _ Arany László

agya ábóäáld. AkÉrt. 1899. 615. l. 863. sz. a.).
M: Ki atlan.
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Válasz Tisza D. júl. 26-i aug. 5-i leveleire;
Arany utolsó levele Tisza D.-nak.

3 úgy értesültem, hogy a kiadás dolga rendben van ; _ Tisza D. júl.
26-i evelében sorolta fel, egyes verseit milyen folyóíratokba. szánta.

6_7 valamint a multkor, úgy a most küldött verset is alkalmasnak talá-
lom. _ Tisza D. júl. 26-án Sors és érzelem, aug. 5-én pedig Fogadd
e dalban c. verseit küldte.

7_8 Sors és érzelem _ E verset ld. e kötet 597-598. 1. MıTDI-IV.
Io3_ıo4. l., szinte változtatás nélkül. Csak az első vrsz. utolsó
sorában a „bizton” szót javította AJ. „biztosra", a 3. vrsz. 5.
sorában a ,,bércen"-t ,,cz"-vel, s az utolsó vrsz. 5. sorában a
„messzi” szót „messze” fonnában közölte.

9 a második is jobb versei közé számítható. _ A Fogadd e dalban
szövegét ld. ekötet 99-6oo. l. MıTDHV. 85-86. l.-n, az alábbi
lényegtelen módosistásokkal: az első és utolsó vrsz.-ot kezdő:
„Fogadd é dalban" _ helyett: ,,e dalban. . ." _ A 2. vrsz. I.
sorában a ,,csöndes” szót AJ. „csendes”-ként közölte. Ezenkívül
csak néhány hiányzó vesszőt tett ki.

ıo Gyulai afféle személyes kalandjárál nem hallottam _ párbajáról
Tóth Kálmánnal.

:1_12 a maltraitirozott láníeszek közül egy Alpár nevű _ a sanyargatott,
magukat mellőzöttne érzők közül. _ Az Egy kis kritikusnak c.
vers a Divatcsarnok 1855. júl. 15-i számában jelent meg (778. l.)
Alpártól, azaz Mentovich Ferenctől.

A kérdés előzményéről: Gyulai Pál, a BpHirl. Szépirodalmi Szemle c.
tárcarovatában 1855. máj. 8-án foglalkozott, Mentovich Ferenc: Száraz lom-
bok c. verskötetével. Véleménye szerint Mentovich költészete némileg rokon
Tompáéval. Szereti az allegóriát és a természeti képeket, de sokszor ismétli
önmagát: két költeményét ismerve „már ismerjü mindeniket“. A kötet
címére, a „Száraz lombok"-ra megjegyzi: „Annyi iglaz, hogy e lombokon
kevés a zöld levél. - Az örökös könny és bánat, só aj és szellő, bánat és
föllegı . . . fárasztók.” Kedélye és ké zelete kis körben mozog. Gyulai nem
taga ja a költő őszinte, tiszta érzéseit, de ódáit és elégiáit sikerteleneknek
minősíti. _ Mentovichot _ Alpár álnéven _ e kritika indította az Egy kis
kritikusnak c. Gyulai ellenes csípős versikéje írására, melyet AJ. idéz. ,,Elin-
dultál oly mértékkel, | Amely óriási na y; j Míg magad olyan parányi, [
Olyan mákszem _ kicsi vág . l _ Minãenkıhez hozzáméred. . . | Senki
meg nem üti azt, | Tompa is alig haladja | Meg, szerinte, az áraszt I" (Divatcs.
1855. júl. 15-i sz. _ Mentovich ( = Alpár) versét szerkesztői sorok vezetik be.
Emlékeztetnek Gyulai cikk sorozatára a BpHírl.-ban, majd: „Ugy látszik
komoly szemlélődéseinek némi hatása csakugyan van; mert magunk is kap-
tunk 'antikritikát', melyet rövidsége s mély találó élpgıntja" miatt _ közöl-
nek. _ Császár Ferencnek ez az állásfoglalása egyérte ii: örömmel közölte a
Gyıılait kifigurázó gúnyverset, mert maga sem értett egyet szókímondó
lcrltlkáival.

24 én is kikaptam a maâvamét . . . stb. _ Mentovich gúnyversében:
,,Megtennéd, ha rajta állna, | Apollónak a bikát." _ AJ. e soro-
kat magára értette. Mint kollegájával, naponta találkozott Mento-
vich Ferenccel, akiről még a gúnyvers megjelenése előtt, júl. 1-én
már ezt írta Tompának: ,,mıóta azok a szerencsétlen bírálatok
folynak, M[entovich] orrt fintorgat rám. _ P. kérdezi tőlem:
vajjon nem fog-e Tompa rám haragunızıi" stb. _ AJ. _ mint irja
_ meg van győződve, hogy Gyulaı „saját meggyőződését követte
birálataiban' „de hogy e meggyőződés s annak napfényre-
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hozási modora helyes-e? az már kérdés". _ AJ.-t mindenesetre
zavarta, feszélyezte.

28 Gömörbe menˇetelemnek nagy akadálya, _ az akadályok végül elhá-
rııltak és AJ.-ék aug. 2o-án elutaztak Tompáékhoz.

35-36 olvassa Puskint és Lermontoffot szorgalmasan, _ 'I`isza D. aug.
5-i levelében jelezte, hogy meghozatta müveíket.

734. Arany _ Ercsey Jánosnak [Nagykőrös, 1855. au . 12.]
K: Elveszett. _ Utalás a levélre: AJ. _ Ercsey Sánãornak a .

12-én: „E levelet sziveskedjél Janihoz juttatni. Az adósság leszállitásáıiãl
van benne szó."

735. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1855. aug. 12.
filmtárKÃNSZAĂEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

a . 299 .
M: Ercsey. IOI_I02. 1. Kihagyásokkal.

2_3 Ríëptim irok néhány sort . . . te tartozol most válasszal . . . _
Sebt ben ír; jún. 3o-i levelére nem kapott még Ercseytől választ.

3 E levelet sziveskedjél janihoz juttatni. _ Másik sógorához, E1"-
csey Jˇánoshoz.

7_8 A még fenmaradó IOO vft. és 120 vft. kamat stb. _ A kamat kiszá-
mítását, eredményét, a még fentmaradó tartozás összegét AJ.
följegyezte Ercsey János júl. 17-i levelének 3. l.-ra.

12 20-án indulunk Gömörbe, ha. _ E napon valóban sikerült
elindulniok Tompáékhoz.

13 julesa . . . tavalyi baja _ orbánc.
17 csókolunk Linástól, Vilmástól és . . . _ Ercsey felesége, kislánya

„és . . ." _= célzás Ercseyék várt második gyennekére.
22 1 Kliıšıãy irja hogy 2 boglya széna lett, _ Ercsey Károly, júl. 26-i

eve n.

736. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1855. au . 12.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1119. sz. ; csontszínã l.papir, 24.×

13,4 cm, I fol., I. l.: l. szöveg, 2. l.-on Tompa prédikációs jegyzete. Címzés
mncs. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt, 1899. 665. . 1119. sz. a. a.).

M: Kiadatlan.
2o -25 joannes Arany stb. _ tréfásan felsorolt címei: a magyar iroda-

lom és az elemző esztétika tanára a nagykőrösi helvét hitvallású
nyilvános főgímnáziumban és az V. osztály főnöke.

737. Ercsey Sándor _ Aran ynak Nagyszalonta, 1855. aug. 15.
K: NSZAIEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára - A. 301/I.
M: Kiadatlan.
Válasz Arany aug. 12-i levelére.

2_3 Nagyon régen a lelkiismeretemen fekszik, hogy a levélirással én tar-
tozom, _ A]'. aug. 12-i levelében emlékeztette sógorát, hogy jún.
3o-i soraira sem válaszolt.

ro-II a szalontai jövedelmeket ne küld 'em el. _ AJ. ezeket is másik
sógoránál, Ercsey Jánosnál levő agóssá a törlesztésére szánta. (Ld.
Ercsey János júl. I7-i levelét és jz.-étš

41-42 quo fato, -- ha így . .
43-44 [ani bizonyosan, elfogadandja azokat. _ Ercsey János valóban

ıiılfogıãdta tö rlesztésül AJ. másoknál levő kölcsöneit (ld. júl. 17-l
eve t).
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45--+7

56-57

77

ő janival nem tudom hogy beszélünk, . 1Károíydelment Sályiba,
t meglátogatandó. _ Ercsey János nem vo t csa á os ember ; test-

vére Károly, Szalontáról ment beteg testvérét látogatni.
Mihelyt állapotáról valami bizonyost tudok, azonnal értesitni fogom

bátyámékat. _ _Következő, aug. 29-i levelében nincs szó bátyja
állapotáról, de jobban létére vall, h0g5' E. Sándor már az ő nevé-
ben is felajánlãja. AJ.-éknak a szekérbér megtérltését, csak jöjje-
nek el látogat ba Szalontára. AJ érénekl

ámbor Kata előadása szerint, _ . nőv ánya, aki féıjé-
vel, K. Nagy Sándorral művelte AJ.-ék földjét.

738. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1855. auâ 18.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/821. sz.; k esszürke 1.2-íıpir,

24,3 X 14,9 cm, 2. fol., 1_3. l.: l.szöveg, 4. l.: üres. Cimzés nincs. _ any
Lazzıõ hagyatékából (1a.AızÉrıE. 1899. 614. 1. 821. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany aug. 1 1-i levelére.

Ő-7
14_15

17_18

21-23

26_z7
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legyen szives nekem Gömöri útja előtt irni. _ AJ., mielőtt aug.
20-án elindultak Tompáékhoz, már nem irhatott tanitványának.

mi baja lehetett julesának tavasszal P _ Arany Juliskának ez év
márciusában orbánca volt, hat hétnél tovább volt vele ágyban
fekvő beteã (Ld. A]._Ercseynek, jún. 30-án.) _ Ugyancsak
sógorának a AJ. okt. 19-21-i levelében, hogy még mindig nem
te jesen egészséges.

esudálom hogy Gyulai oly titokban tudta tartani hőstettét; . . . hogy
borzos ellenfele, stb. _ A párbajt, amelyet Gyulai Tóth Kálmánnal
vivott s melyben Gyulai megsérült. A párbaj előzményeiről ld.
'I`isza D. júl. 26-i levelének jz.-t.

A lpárunknak pedig egy jobban illő . . nevet ajánlanék, . . .
„Tetétlen !” _ . tetőtlen _ Tısza D. azért vélné ezt Mentovichnak
jšobb álnévül, mert teljesen kopasz volt. Erre utal az AJ. rajzolta

ép is a Contra Charivari 3. számában, amely a kárt ázó Mento-
vichot égnek álló hajszálakkal ábrázolja. (Ld. Benkő: 9o. 1., AJ.
kk. XIII. k. 231. 1.)

Gyulai . . nekem még most sem irt, _ Tisza D. 17-én kereste
fel soraival s megjelölte, mely versét hol szeretne közöltetni. (Ld.
Tisza. D._A_T.-nak júl. 26-í lev. jz.-t) _ Tisza D. aug. 15-én ismét
irt Gyulainak, verseivel kapcsolatban a következőket: „Már a
Fáncsi albumot, a Gyulai árvizkönyvet széltíre hirdetik; a Déli-
bábnak pedig utolsó levelem óta kitudja hány száma jelent meg, s
én még sem tudok verseimrõl semmit, az ön rögtöni válasza hetek
olta uton vesztegelvén I” . . . „jónak látom tehát Kálmán bá-
tyám jãlen pesti útját felhasználván; önnek mindazon verse-
ket fe üldeni melyeket még kiadatni kérnék, hogy ön egy vá-
lasszal mindkét transportról irhasson. Ezen ide me ékelt versek-
hez kivánom még az Önnél me lévő Határnál-t csatolni, máso-
dik strófájának ily igazításáveã

Én a ki szép Itálián
S napjának izzó sugarán
Hervadtam, és mint egy üszög,
Alltam szomszédaim között.

. . . Megjelenhetnek a Délibábban, s minden felmerülendő tisztes-
séges vállalatban, legyen az lap, v. albumféle. S most egy kényes



pontra. Az ön hallgatásánál mãgvallom még jobban csodálkoztamazon hogy usztoıotpaaaay D babot som kapok. Én ugyan. .
Hogy pénzt nem kâpok, azt igen jól értem; azt ennyire kezdőkre
mint én, nem szokt vesztegetni, s másoknak sem rögtön:
de a tiszteletpéldányt nálam még zöldebbekre is láttam pazarolni,
mihelyt egyszer a lapba dolgozási szándékukat nyilvámtják”
,,U.i. Verseim közül Elba talán a nép könyvébe is illene? ő napo-
leon leginkább a nép hőse. A Cantio pedig legbíztosabban tán a
Vasárnapi Ujságban állana". (Ld. GyulaiLev. 213_214. 1.)

739. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1855. au . 25.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/822. sz.; kãkesszürke l.papir,

24,3 × 14,9 cm, 2 fol., 1_2. l.:l. szöveg, 3. l.: vers, 4. l.: .Címzés nincs. _
Arany Laszlo hagyatékábol (ıa.A1nã:rt. 1899. 614.1., szz. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2

2-3
8-9

Épen húsz napja, hogy az utólsó verset küldém, _ aug. 5-i levelé-
ben küldte Fogadd e dalban c. versét.

mint akkor, úêjé most is családi iinnep van nálunk. _ Aug. 5-én
édesapja szület napját ünnepelték.

elválásom jut önkénytelenill eszembe, melynek kételyei költeménye-
men is meglátszanak. _ E leveléhez mellékelt Nyár végivel c. versét
ld. e kötet 610-611. l. ld. AJ. kritikáját e versről nem ismerjük;
minden változtatás nélkül vette fel TDHV. közé (1o1_1o2. 1.).

74-0. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1855. aug. 29.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. (3o1)I.
M: Kıadatlan.

3-4

22

34'-'35
42““43

43-54

ki eddig a házban lakott, . . holnapután a házból elmegyen, _ A
lakó távozása azonban egyelőre húzódott. Ettől függetlenül,
Ercsey Sándort az újbóli berbeadás gondja még szeptemberben
is foglalkoztatta. Októberben a kérdés megoldódott, mert a szolga-
birói irnok továbbra is benne maradt. (Ld. Ercsey okt. 14-i levelét.)

na yon jó lenne ha elrándulnának bátyámék . . . AJ.-ék e levél
írásakor már Hanván voltak Tom áéknál. Bár ezt Ercsey AJ.
aug. 12-i leveléből tudta, mégis reméhykedett, hogy az ő és Ercsey
János felajánlott útiköltségével, Szalontára is ellátogatnak.

Tehát _ diotum factum . jőjjenek _ a szót kövesse tett.
A cholera szičnő félben van, _ a járványról már Ercsey Károly

is irt júl. 26-án, Ercsey Sándor aug. 15-én. _ A Kecskemétről
Kőrösre meghivott új tanár, Obernyik Károly is ennek esett áldo-
zatul aug. 17-én, Pesten.

A ház reparatiojára tett költségek. _ A felsorolt kiadások végösz-
szege 81 frt. 60 kr.

741. Tisza Domokos _ Aranynak Geszt, 1855. szept. 1.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/823. sz.; kékesszürke l.papir, 24,3 ><

14,1 cm, 2 fol., 1_2. l.: l.szöveg, 3.1.: vers, . l.: üres. Cimzés nincs. _ Arany
László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 614.l. 823. sz. a.).

M: Kiadatlan.
3'-4

14-15

szinte örülnék, ha ez [a levél] Aran báesiékat már nem találná
otthon. _ AJ.-ék aug. 2o-án indultak Tompáékhoz, igy már való-
ban nem találta őket Kőrösön.

Szász K. forditásaiból engem illető példányokért; _ „Levelek a
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külföld költői koszorújából II." Angol és franazia költőkből fordi-
totta Szász Károly. Kiadta barátja Tomory Anasztáz. Pest, 1855.

Az e levélben küldött Lakomán c. verset ld. e kötet 613-614.
AJ. kiritikáját a versről nem ismerjük. AJ. felvette TDHV. közé
105. .)
A 2. vrsz. 2. sorában: „előttem a ki áll,” szórend-cserével:

„a ki előttem áll,“
a 3. vrsz. 1. sorában: ,,köny" _ helyett: „könny". _ A „c”-k

a kiadásban „ez”-ékre módosultak.

742. Sziláıšyi Sándor _ Aranynak [Nagykőrös, 1855. szept. 6.]
K: MTA . Kézirattára _ Ms 54.52/73. sz.; csontszínu l.papir, 20,8 × 17

cm, 2 fol. 1. 1.: l. szöveg, 2_3. l.: üres, 4. l.: címzés. _ Tört viaszpecsét.
Postai pecsétek: Nagy Kőrős 6/9 [=: szept. 6.], Putnok 1o/9 [= szept. 10.]. _
Voinovich Géza hagyatékából _ MTAK. 687/1952.

M: Kiadatlan.
3_4 Szabó Károly megválasztatott _ az aug. 17-én elhunyt Obernyik

Károl hel ére.Y Y
8_9 Schalamony lemondott. . . Helyébe Iokh ]ózsit é(a debreceni pro-

fesszort) választjuk meg. _ Salamon Ferenc hely be végül Szarka
Mıhíıly okleveles mérnök került a kőrosı tanári testületbe. (Benkó,
80. .)

743. Arany - Ercsey Sándornak Hanva, 185 5. szept. 1o.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 299/I.
M: Ercsey, 1o2. l. Kihagyásokkal.
Válasz Ercsey aug. 29-i evelére.

3_4 ajánlatodat a szalontai ut iránt, . . . el nem fogadhatom. _ Ercsey
Sândor fölajánlotta, hogy Jani bátyjával vállalják AJ.-ék útikölt-
s gét.

12_13 Ami pedig a házat illeti, . . . Vagy akad lakó, va y sem. _ Utóbb
az akkori lakó ideiglenesen mégis benne maradt. (Ercsey, okt. 14.)

22-23 Majd Kőrösről többet irok, mert itt olly szórakozott vagyok stb. _
AJ. okt. 19-én felvidéki útjukról valóban részletesen beszámolt
só orának. _ Szórakozottságára jellemző pl. hogy az ,,ölellek”
szãt: „öllellek"-nek írta.

28 Tompáék szivessége irántunk minden képzeletet felűlhalad _
Valóban rendkívüli lehetett; ld. AJ. okt.` 19-i beszámolóját
Ercseynek.

744. Tisza Lajosné Teleki Julianna _ Aranynak Geszt, 185 5. szept. ro.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 13/866. sz.; kékesszürke l.papir,

22,2 X 1 ,6 cm, 2 fol., 1_4. l.: l. szöveg. Cl-.mzés nincs. Arany László hagyaté-
ızaboı. (la. Akku. ısoo. 615. 1. 866. sz. a.) '

M: Kiadatlan.
2_3 Arra a szellemi atyai érzésre hivatkozom, melynek befolyása oly

jótékony volt.. . Domokosomra, _ Tiszáné Teleki Julıánnával
ezúttal is a fia iránti aggodalom iratott AJ.-nak. Levelét ugyanan-
nak a gondolatnak jegyében kezdi, mint az 1852. szept. 24.-it:
akkor arra hivatkozott, hogy fia ,,lelki atyának" nevezte AJ.-t.

1o_11 Fel tett szándéka volt ki térést tenni . . . az útból _ Tisza D. aug.
18-i levelében jelezte, hogy külföldi útja előtt szeretné mester t
flplkeresãä Kőrösön. E levele már jóval AJ.-ék elutazása után ér-

ezett a.
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21--22

25
28-3 1

35

jöjjen be Ön pár napra Pestre . . ha csak pár órára is! _ AJ.
csak ez utóbbit tehette, mert csak szept. 21-én indultak vissza
Tonäıáéktól. ,,23. óta vagyunk itthon". (Ercseynek okt. 19-21.)
_ ásnap Pestre rándult, hogy elbúcsúzzék az Afrikába induló
Tisza Domokostól. (Tompának, szept. 29-én.)

Szél utsza, _ mai Münnich Ferenc utca.
uti költségét, magaménak tekintem. _ Ezt okt. 4-i levelében

el is küldte.
alázatos szolgálőja _ ez az aláírás híven tükrözi a született Teleki

grófnő AJ. iránt érzett mély tiszteletét, háláját.

745. Arany _ Palóczy Ábrahámnak (Tompa levelén.) _ [Hanva,
1855. szept. 17.]" __ _

K: „A Gomor megyei Muzeum Tompa szobájában" (TompaLev. I.
k. 439. 1.)

M:TompaL6v. I. k. 4.36. 1.
I-2 Ha a fentebb kérteket megteheted, . . . igen jó lesz, _ AJ.-ék

szept. 19-én készültek haza. Visszafelé útjukban szerették volna
felkeresni a Sajókazán lakó Vadnay Rudolfot. A terv valóravál-
tásához kérte Tompa a Bején lakó Palóczy Ábrahám segítségét:
„igen nagy és szives kérésünk. . hozzád: hogy kedden estvére
légy itt szekerestől s váltsd be Jánosnak tett igéretedet hogy
Kazára eljössz. En is megyek, megyünk mindnyájan, tervünket
is közöljük majd, mely csak ugy kivihető, ha te szerdán tőlem
Kazára jössz _ Kedden estvére várunk; de ha valami akadály
lenne előtted szerdán délig várhatunk rád, de tovább nem.” -
(TompaLev. I. k. 2 5_246. l.) _ A levél hátlapjára Palóczy Ábra-
hám följegyeztet „Ekkor hosszabb ideig időzött Arany Tompánál."
_ AJ.-nak sógorához írt beszámolója szerint szept. 19-én indul-
tak, aznap Kazinczy Gáborhoz mentek Bánfalvára, majd este
Sajó Kazára, Vadnay Rudolfhoz s 21-én ültek gőzhajóra. (Ld. okt.
19_21-i levelét.)

746. Arany _ Szemere Miklósnak, Tompa levelén [Hanva, 185 5. szept.
17-]

K: MTAK. Kézirattára _ Ms 4757/292. sz. ; csontszinű l.papir, 20,2 ×
13,2 cm, 1 fol.,: 1.1. 1. szöveg, 2.1.: üres. - Címzés nincs. - MTAK 168/1953.

M:

1

Ferenczy József közlésében. Figyelő, 1882. 12. k. 353. l. _Tompa-
Lev. I. k. 439. l.

szerdán indulok haza felé, _ AJ. sógorának küldött okt. 19_
21-i beszámolója szerint 19-én indultak haza. _ Ld. e napon a
Palóczy Abrahámnak írt lev. jz.-ét.

Tompa levelében _ melyhez AJ. e sorokat csatolta _ tájékoz-
tatja Szemerét, hogy tőle „Vasárnap délre értünk haza; még
az ebédet is megkaptuk a káposztán kezdve. Óhajtjuk hogy te is
oly jól érezd magadat otthon mindenkép mint mi. . . igazad
volt hogy még mulathattunk volna, de ki tudja 12 mértföldre mi
történik. . ." (TompaLev. I. k. 307. sz. levél: ,,[szept. 21. előtt-
ről"] keltezve. 246. _)

747. Fáy András _ Aranynak Pest, 18 5 5. szept. [20. előtt.]
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/108. sz.; csontszinű l.papir, 22,4 ×

14 cm, 1. fol., 1. l.: l. szöveg, 2. l.: üres. Címzés nincs. _ A l. papíron AJ.
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irásával: ,,)Válasz." _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 594.. 1.,
1o8. sz. a. .

M: Kiadatlan.
2_3 Miután reftbb iróinknak és művészeinknek emlékirásait nagyob-

bára már b rom, _ Fáy András két kis emlékkönyvi kötete
(OSZK. Kézirattára, Quart. Hung, 1938.) _ valóban tartalmazza
a kor szinte minden hazai szellemi kiválóságának kezeirását. A
bejeãyzõk _ többek között: _ Berzsenyi, Székács József, Bártfay
Lás ó, Stettner Gyõr , Bajza József, Vaehott Sándor és Vahot
Imre, Karacs Ferenc šzfelesé Takács Éva, Gaál József, Garay
János, Horváth M.ihály, Balog%ıePál, Szemere Pál, Kölcsey, Deák,
Vörösmarty, Erdélyi János, Nagy Ignác, Fogarasi János stb.

4_5 btrkatnom újabbkorı' azon kitűnőbb íróink és művészetnk eredeti
kézvonásait is, - Ezek bejegyzéseit fõle a II. kötet tartalmazza;
közöttük található: Bérczy Károly, Baãlagi Mór, Jókai, Császár
Ferenc, Szalay László, [Majthényi] Flóra, Szemere Miklós, Loson-
czy László stb. _ E kötet legrangosabb bejegyzése AJ.-é (ld. AJ.
okt. 24.-i levelének jegyzetét). _ Fáy a kõrösı tanár-irók közül _
AJ. után _ még kért emléksorol-:at Szilágyi Sándortól és Mento-
vich Ferenctõl is. (Ld. Gesztesi Gyula: Fáy András emlékkörıyve
Nagykőrösön. ItK 1912. 430-433. 1.)

10 Kalap utcza = Irányi utca.

748. Arany Tompa Mihálynak Nagykőrös, (1855.) szept. 23.
K: MTAK. Kézirattára_K. 513/112o. sz. ; csontszinű l.papir, 24 X 15,4

cm, 2 fol., 1-2. 1.: 1. szöveg, 3.1. csonka, üres, 4. 1.: csonka, címzés lehetett, de
egy része hiányzik. Vörös Viaszpecsét maradvány. Postai pecsétek: Pesth
24/9 [= szept. 24.], Putnok 26/9 [= szept. 26.]. _ Arany László hagyatéká-
ból (ld. AkÉrt. 1899. 665. l. 1120. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Arany első levele hanvai látogatásuk után.

11 Péter _ kocsis, aki Tompa lovaival vitte AJ.-ékat.
12_14 Vagó collegánál . . Rndít _ Vágó József, Vadnay Rudolf.
22 a traint _ a vonatot.

749. Gondol Dániel _ Aranynak Baracska, 1855. szept. 24.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/117. sz.; csontszinű l.papir, 22 X 17,8

cm, fol., 1_2. l.: 1. szöveg, 3.1.: üres, 4. 1.: címzés. Tört vörös viaszpecsét.
Psstsi pssssısız ninsssnsız. _ Aısny Lsszıõ hagyatékából (la. Aıdã-ırt. 1899.
595. 1. 117. sz. a.).

M: Kıadatlan.
2_5 Fiam Tuba Lajos a mérnöki pályára szánván magát, Kérlek

adjatok nekı' bizonyítványt. _ Gondol Dániel 1854.. szept. 3o-i
levelében köszönte meg AJ.-nak, amit fogadott fiáért tett, ogy ti.
fölvetette a kőrösi gimnáziumba s egyébként is törődik vele. _
Hogy az itt kért bizonyítványt megkapta-e, nem tudjuk.

14.-16 feltett czélom, téged . . . meglátogatni, _ feleségével e közös vá-
šyukról már előbb emlitett levelében is irt. Közben hivhatták

ozzájuk AJ.-t is, aki 1854. jún, 21-én irta sógorának, hogy
Baracskára is mehetne a nyáron.

20-21 Soromat a mt' illett, megvagyok, hátat foráttva a tualomágıíıoknak, -
Gondol Dániel mint esztétikus, műfordító kezdte p yáját (ld.
AJ. kk. XV. k. 828. 1.). _ 1849-ben AJ.-sal együtt a konnány
lapjának, a Kõzlõnynek, Népszabadság c. mellékletére kaptak szer-
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kesztői megbízást. _ Gondol Dániel sorsáról a szabadságharc
után, AJ. beszámolt sógorának, 1852. febr. 28-i levele utóiratában.
Ekkor Gondol Kőrösön járt ökröket vásárolni, mivel felesége,
ãsontos Klára _ előbb 'I`ııba Dánielné _ kis birtokán gazdálko-
ott.

25 b. Sina, Eskeles és Rotschild _ A korabeli le azdagabb nem-
zetközi bankházak alapitói. Közülök br. Sinagëirnon az MTA
psıstájs építéséhez 80 szer fonınttsı jfnnıt hozzá. (Ld. ADATTÁR.)

750. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1855. [szeãıt 28.Er
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/961. sz.; csontszin tlãap , 20,8 X 17

cm, 2 fol., 1_3. l.: l. szöveg, 4. 1.: címzés. Postai pecsétek: yegen Putnok
29/9 [= szept. 29.], Pesth 1/1o [= okt. 1.], Nagy Körös 2/1o [= okt. 2.]. _
Arany Lász ó hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 661. l. 961. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany szept. 23-i levelére.

14, 17 A mlásik Péter megtámadtaa Lágy Időt _ féktelen ter-
mészetu Hanvay Peter Tompának ıs okozott bosszuságot. Hogy aafsrfãstäsi-esse “árni te t?.“l1+sBeaaa*aa. y O eges a csoao se e e ozo , szen
a megtámadott _ aki láthatóllag mint juhász kereste kenyerét _
nemcsak azt jelentette ki, hogy ,,Péter ur" nem parancsol neki,
hanem a durvaságokkal sem maradt adós. Tompa okt. 4-i levele
újabb gátlástalan verekedésiíkrõl számol be. Ez után „Lágy Idő"
feleségestül el akart menni, de Hanvay ,,Miklóskámozván",
,,Juliskáınozván'_' visszatartotta õket. A két_ fél közötti furcsa
vıszony lelektanılag arra enged kovetkeztetm, hogy „Peter ur-
nak" Miklós vagy törvénytelen fia, vagy féltestvére volt. AJ. nov.
4-i levele elején e „békaegér-'harcot“ tréfás verssorokba foglalta,
ırónıája „Péter urat” vette celba.

24 ad _u8im_i _ használatra. . _
48-50 Szilágyi Sándor . . Mentovzcs, vagy TOmOri'_ az' ezekkel kap-

csolatos kérdéseket szemelyesen ıs megbeszelhettek, mert AJ.
szept. 29-i levelében mindezekről ír.

751. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1855. (szept. 29.)
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1117. sz.; csontszinű l.papir,

24 X 15,4 cm, 2 fol., 1-3. 1.: 1. szöveg. 4.1.: üres. Címzés nincs. _ Arany Lász-
ló hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 665. 1. 1117. sz. a.).

M: Kiadatlan.
24_25 Hogy megérkeztünk előbbi levelemből tudni fogod. Ld.

AJ. szept. 23-i levelét.
26-27 egy r góta asztalomon veszteglő levél _ Tisza Domokos édesanyjá-

nak szept. 1o-i levele.
35 Varga collégát Varga Józsefet Miskolcon.
37_38 az Erdélyién kivűl. _ Erdélyi Jánosén, akit visszafelé útjukban

meglátogattak Sárospatakon.
38 Mentovics mostanig sem kapott Torrtorytál példányokat. _ Száraz

lombok c. verseskötetébõl, amely Tomory anyagi támogatásával
jelent meg.

4o_4I Palóczi Ábris érczkarikáját is beküldõttem Kubinyihoz, _ a régé-
szeti leletet a Nemzeti Muzeum igazgatójához, Kubinyi Ágoston-
hoz küldte.

46 Kazinczynál lévő könyveit Toldi utján _ Szilágyi Sándor Ka-
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zinczy Gábornál levő könyveit Toldy Ferenc révén remélhette
visszakapni.

48 Ne feledd a levél papirokat Masznikon elkészíttetni, _ a vizjegyes
levélfapirok ügye több levélben visszatér.

54 P ter urat _ Hanvay Pétert.
68 julesa bízonyitványát légy szives elküldeni. _ Talán iskolai bizo-

nyltványát vitte megmutatni? Bár ekkor már nem járt iskolába.
_ Tompa okt. 4-én géri, hogy majd elküldi.

752. Tisza Lajosné Teleki Julianna _ Aranynak Pest, (1855) okt. 4.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/867. sz.; kék l.papir, 22,2 X 13,9 cm,

2 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2_3. 1.: üres, 4. 1.: címzés. _ Postai pecsétek nincse-nsız. _ An.-»ny Lász õ hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 615. 1. 867. sz. s.).
M: Kiadatlan.

2_3 Fiunk egészségbe ment el vasárnap _ az az nem rosszabúl. --'1`isza
D. átmeneti javulására vallották _ egyúttal talán közeli elmú-
lása sejtésére is _ az elmúlt hónapok levelei, amelyekben versei
nãegéjflenését tervezte, remélte, sürgette, elsõsorban Gyulai Pál
r v .

3_4 Önnek ezer hálával az uti kőltség. _ 'I`iszáné szept. ro-én könyö-
rögve kérte AJ.-t, jöjjön fel Pestre, hogy Domokos találkozhassék
m g vele. Akkor irta, hogy útiköltségét „magáénak tekinti."

753. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1855. okt. 4.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/926. sz.; csontszinű l.papir, 18,2 x

11,8 em, 2 fol., 1_4. 1.: l. szöveg. Cimzésnincs. _ Arany László agyatékából
(ld. AkÉrt. 1899. 661. l. 962. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany szept. 29-i levelére.

16 a szalontai disznót nem emlegetem; _ Tompa évõdésének háttere,
hogy a szalontai disznók valóban híresek voltak, külföldre is szál-
lítottak belőlük. - E téma levelezésükben többször felbukkan.
Nem véletlen tehát, hogy 1857-ben megszületik AJ. öniróniás
négy sora:

,,Disznairól hajdanonta, /Konya fülü nyájról:/
De ma hires Nagy-Szalonta /Az Ő Aranyáról."

24 Lágyidősködés után másnap Péter ur _ Hanvay Péter és a
„Lágy Idő”-ről ld. szept. 28-1 levél és jz.

37-40 kis poetád csakugyan olly messze megyen/ .. a Délibábban
látom versét; _ Az Egyiptomba induló Tisza D.: Egy jó barát-
hoz c. verse szept. 30-án jelent meg. (192. l.)

47 afeinét, _ Romazero c. könyvét adta Szilágyi Sándor Tompá-
n .

50 Pétert, _ Hanvay Pétert, akit Tompa nem szeretett.
64 Papirjaidat már megrendeltem. - Levélpapirokat a közeli

paplrgyárban; ezeket AJ. szept. 29-i levelében kérte.

754. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1855. okt. 14.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 301/I.
M: Kiadatlan.

2_4 bátyám, . . igérete dacára, mély hallgatásban van, _ AJ. szept.
1o-én Hanváról kelt rövid levelében igérte sógorának, hogy majd
Kőrösről többet ir. Ígéretét okt. 19-én váltotta be.
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12_14

31_32

§I

õs-T0

azon kötelezvényt is, mely szerint bátyám neki tartozott volt, ezennel
visszaküldi. _ AJ. tehát végleg rendezte adósságát, kiegyenlitette
az összeget, melyet háza vásárlásakor Ercsey János sógorától
kölcsönbe kapott.

A házban . . . ki eddig benne lakott, továbbra is megmaradt, _
a szolgabirói hivatal ,,t0lln0ka”, a.ki a . 31-én el akart onnan
költözni (ld. Ercsey aıggı. 29-i levelét) nagy gondja
volt, utána kinek adja be AJ.-ék házát.

A fáskert meg van. _ Állapotáról Ercsey Károly is tájékoztatta
AJ.-ékat júl. 26-i levelében; főleg a szőlőtövek szépségét dicsérte.

Lina . két kis gyermekétől, Ercsey Vilma és Lajos.

755. Arany _ Ercse Sándornak Nagykőrös, 1855. okt. 19_[21.]
K: NSzAJEM. _ Ešcsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 229/I.
M: Ercsey 103-105. 1. Kihagyásokkal.
A levél második része válasz Ercsey közben érkezett okt. 14-i leve-

2

9-10

28-29

31-32

33

33-'34

lére.
Hanváról irt levelem óta _ AJ. szept. 10-én irt Tompáéktól

Ercseynek; bővebb beszámolót Kõrösrô igért.
Miskolezon egy napot hevertünk, _ itt t álkozott Lévay József-

fel és tanár barátaival. Erre emlékezik Lévaynak irt dec. 28-i
levelében.

nem láthattuk Murányt, _ Az oklevelekben már 1271-től emli-
tett vár, amely 1609-től a Széchy család birtokában volt (Mo.
Vm. és V. _ Gömör-Kishont vm. 72. 1.). _ AJ.-t a Murány
ostroma c. elb. költeménye révén nyilván igen érdekelte volna.

Miskával fölmentünk Zemplénybe, Szemere Miklóshoz . Lasz-
tóczra. _ A Ronyva patak melletti kis falu 1400-tól ismert okle-
veleinkben (Mo. Vm. és V. Zemplén Vm., Z5. 1.). Itt született, élt
és halt meg Szemere Miklós, aki Tompa r vén _ eddig csak hal-
lomásból _ ismerte AJ.-t. Szemere már 1854. nyarán várta Aranyt
és Tompát látogatóba. (Ld. 1855. aug. 26-i meleg hangú levelét
AJ.-nak és AJ. aug. 7-i hasonló válaszát.)

Első nap (Miskolczon) S . Szent Péteren, . . _Sajószer:1n1Ílr>éteren
laktak Lévay József szülei. _ E látogatásról Lévay gy e ékezik:
,,Miskolcra jöttöm ( 1852. júl.) után wakhamar meglátogatott
engem Arany János is, azaz csak betért hozzám Tompához utaz-
tában az iskolai aratási szünidőben. Egy estvét velünk tanárokkal
töltött s másnap reggel folytatta útját. Én is elklsértem s bevit-
tem Szent Péteren szüleimhez egy pillanatra. Szérünkön épen csép-
léssel foglalkoztak s a ám a maga egyszerű nyári öltözetében ott
járt körültök. Arany iélig örvendve, félig sóhajtva m0ndotta:, az
én apám is épen ilyen volt egykor.” (Ld. Lévay József : Visszate-
kintés. Sajtó alá rend.: Balázs Győző. Miskolc. 1935. 33_34. 1.)

másnap Sáros-Nagy-Patakon voltunk. _ a „bodrogparti
Athén", amelynek eredetét Anonymus a honfoglalásig vezetı visz-
sza, 1608-tól volt a Lorántffyaké, fénykorát I. Rákóczi György _
Lorántffy Zsuzsanna alatt élte (ld. Mo. Vm. és v. Zenäplén vm
és Sátoraljaújhely, 105, 748, 228-229. 1.). _ Főiskoláj fényét
1650-54-ig, a kor legnagyobb pedagógusa, Comenius biztosította,
aki a legújabb kutatások szerint a Morva mellé telepített magyar
határőr családok egyikébõl: a Szeges családból származott. Ennek
lehetőségére Szabó István történész is igent mondott. (Ld. Sza-
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latnai Rezső. jobbágyok-parasztok Szabó István Könyve. Magyar
Nemzet, 1976. máj. 16.)

megnéztünk egy Abauj szélén fekvő regényes várromot (Szaláncz) _
A várat a 13. században építtette az Aba-nemzetsé . _ Sok vi-
szontagság után a 17. század elején került a Forgáãı család bir-
tokába. AJ.-ék ottlétekor gr. Forgách János volt a tıılajdonos. A
vár épen maradt toınyában a családi képtárat helyezték el. (Ld.
Mo. vm. és v. Abaúj-Torna vm. és Kassa, 279. l.)

mint poétának van nehány excellens verse . . . különösen a „Kedv-
teléseim“ _ Az AJ.-nak „par excellence": kiváltképpen tetsző hat
versszakos bukolikus költemény így indul:

„Az én kedvtelésim egyszerü örömek,
Elzárt magányomnak mezei virági.
Az élet gyümölcsfa; mit nyúljak magasra?
Földig lehajolnak hozzám termő ági.

Én is barangoltam szerte e világon,
Fénylő csarnokokban, tengeren, sikságon;
A bolygó vándorból végre remete lett
Magos bérczek közt csergő 'patak mellett.”

(Szemiıre Miklós Összegyűjtött Munkái. I_III. k. Bp. 1881. I. k.
1_3. .)

utba ejtettük Bányácskát, . . . a Kazinczi Széphalmát, _ Elha-
nyagoltsága már Petőfit is keserű sorokra ihlette: „Te a nemzet _
hsısuanssg Á Égbsınsıtõ nénısssgs, 1 A nsnızsı-szégyen Kain -
bélyege, / O Széphalom!" _ irta Széphalmon c. versében. _ A
helység ősi neve: Kisbánya. Az oklevelek 1410 óta említik (Mo.
vm. és v. Zemplén vm. 110. l.) _ Itt élt és itt van eltemetve
Kazinczy Ferenc és családja. Lakóházát, síremlékét Kisfaludy
Károly lefestette; e képek jelenleg a MTA Tudósklubjában látha-
tók. Kazinczy születése 1oo. évfordulójának emlékére (1859) emel-
te az MTA neoklasszicista stflusban az ún. Kazinczy-Mauzóleu-
mot, (1862.) amely ma irodalmi emlékszoba. (Ld. H. Szabó Béla:
Borsod-A bauj-Zemplén megye milemlékei c. összeállítást, a Bor-
sod 1963. c.könyvben. 326. l. és 14.4_145. sz. képek.) _ Itt látha-
tók továbbá Borsod Abaúj_Zemplén összes itt emlitett mai
magyarországi műemlékei.

egy akkora ebédlő, mint Balogh Péteré _ a szalontai ref. parókia
ebédlőjéhez hasonlitja. Utóbb e lakásban lakott AJ. leánya, Juliska
1863-65-ig, mint Szél Kálmán lelkész felesége. Az 1920-as évek-
ben itt vo t lelkész Debreczeni István, AJ. kutató, aki e szoba
méreteit is megadta, 5,60 X 7 m.

egy Borsi nevü faluban láttuk . ahol II. Rákóczy Ferenc szüle-
tett, _ 1676. márc. 27-én. Borsi neve 1067-ben már szerepel a
százdi apátság alapító levelében; a sárospataki vár, utóbb Újhely
tartozéka volt. _ 1615-től a Lorántffy családé s e réven a Rá-
kócziaké. A várkastély alatt alagút vezet, mely mielőtt leomlott
volna, állitólag Borsitól, Újhely alatt a Sárospataki várig vezetett
s a hagyomány szerint, ezen át menekült II.- Rákóczi Ferenc
Borsiba 1701 májusában a császáriak elől. (Mo. vm. és v. Zemplén
vm., 110. 1.

Szerencseii, egy Rákóczi korabeli templomban stb. _ Szerencs hon-
foglalás kori alapitás, Anonymus szerint a 13. sz.-tól oklevelekben.
is szerepel. A 15. sz. végén már mint várost említik. _ A 16. sz_
végétől a Rákóczi családé; itt választották fejedelemmé Rákóczı



 ndot. Ref. tem loma a 13. sz. elejéről való ; ide temették
hel óczi Zíigmondot. ällo. vm. és v. Zemplén vm. és Sátoraljaúj-

. . 111. .)Y
63 Hamvára érve, _ Hanva 1200 óta szintén szerepel az oklevelek-

ben. A 19. sz. közepén tiszta ref. község. Tompa Mihály volt a
lelkipásztoruk, aki ıtt is van eltemetve a ,,templ0md0mb0n”.
(Ld. Mo. vm. és v. Gömör-Kishont vm., 52. 1.)

68 vándorlásunk rövid extractusa _ kivonata.
69-70 a szüreti szünnapok által kissé megzavart diligentia _ szorgalmi

(tanítási) időszak.
71_72 Épen most (21-én) veszem leveled a kötelezvényekkel együtt. _

Ercsey Sándor okt. 14-i leveléhez mellékelte azok kötelezvényeit,
akik AJ.-nak tartoztak, azzal a kéréssel, hogy AJ. ezekre vezesse
rá, hogy „tulajdoni jogát" átnıházza Ercsey Jánosra, aki AJ.-ék
szalontai házának vásárlásakor kölcsönt adott. Ezzel _ a még
hiányzó 27 vfnt. kivételével teljesen rendeződött AJ. tartozása.

86-88 a drágaság is permanens, úgyhogy noha 700 forintot s azonfelül
didactrumot és egyéb accidentiát is kapunk, ki jőni nem lehet. _ A
tartós állandó áremelkedésre AJ. gyakorta panaszkodik. A fizeté-
séből s a vizs adljak és alkalmi munkák dijazásáért kapott pénz-
ből sem lehetãdjönni. _ AJ. kőrösi tanári fizetése kezdetben havi
500 ft. volt, 1853, márc. 30-án _ 1852. okt.-től visszamenőleg _
600 ft.-ra, 1854. dec. 5-től 650 Ft.-ra emelték. 1855. jan. 17-én
újságolta sógorának, hogy fizetésüket 50 ft-tal ,,fölébb vitték" s
így az alkalmi munkákkal eléri a 700 ft.-ot. _ A tanárok fizetése
1855. okt. 3-tól 700 ft-ra emelkedett. (Ld. Benkó, 13., 54., 73., 80.1.)

89_90 már a definitiv kinevezés is megtörtént, mi a censura kellemetlen-
ségeitől felszabadit. _ A végleges kinevezés _ anélkül, hogy vizs-
gáznia kellett volna. Ez nagy megkönnyebbülést jelentett AJ.
számára. Sagát kezű statisztikai bejegyzése szerint: ,,Az 1855.
szept. 26-ár 1 kelt cs. kir. ministeıi decretum szerint nyilvános
rendes tanár. Fizetése: 630 frt. 0. é. [osztrák értékben] és 105
frt. szállás pénz a helybeli egyház pénztárából.” (Benkó, 120. 1.)
Összes fix fizetése tehát 735 Ft volt.

92-93 Preparandiánk . . . is van. _ Szigethi Warga Jánosaigıazıgató _
Hegel hazai követője _ szervezte me a nagy őrösi t tó épzőt,
„melyet a szabadságharc utáni nehšz időkben olykor rejtve is
működtetett". (AJ. kk. XIII. k. 484. 1.) _

97-98 Lajosodat pedig sohse féltsd: ott van Tompa Géza, születése óta
mindig beteg volt, s már most egészséges, _ Ercse Sándor, fiaágyen-
gesége miatt panaszkodott. _ Tompa Géza példája nem v t be,
mert két év múlva Tompáék elvesztették még ötödik évét be sem
töltött fiukat.

756. Arany _ Fáy Andrásnak Nagykőrös, 1855. okt. 24.
K: OSZK. Kézirattára _ Quart. Hung. 1938. _ Fáy András emlék-

könyve II. k.-ben; AJ. levele a 17., verse a 40. 1.-n.
1 M: Gesztesi Gyula: Fáy András emlékkõnyve Nagykőrösön. ItK 1912.

431. .
Válasz Fáy szept. [20. előttij levelére.

3 Utazni valék, s a felh vás az alatt érkezvén, _ AJ. családjával
aug. 20 _ szept. 21. között volt Tompeáéknál. Fáy levele és emlék-

lapjai, melyekre AJ.-tól kért jegyzést, ez alatt érkeztek.
6-7 kit gyermekkorom óta csak tisztelni tanultam. - AJ. Fáy ıránt
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érzett megbecsülésére jellemző, hogy amikor Fáy 1847. febr. 28-án
_ mint zalonta jegyzőjétől _ statisztikai adatokat kért, -
AJ a tőle megszokott ala al, sietve küldte azokat (Ld.

k _ 6 _ A Irodalomtõrténetében ésAJ. kk. XV. . 60-62, 64 6 .
Széptani jegyzeteiben egyaránt e er szólt Fáyról. (Ld.
AJ. kk. X. J Ezt tükrözi emlékkönãfvi bejegyzése: A dalnok búja
c. verséből írt Fáy-ra is alkalmazhat részleteket: ,,0h, ti nagyok,
oh, ti dicsőek.” y kezdettel idézte költeménye 16. vrsz.-nak má-
sodik felét, továbbá a 17., a 20. és a befejező 21. vrsz.-t.

757.Kertbeny Károly _ Aranynak Pest, 1855. okt. 27.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/287. sz.; kékesszürke l.papir,

29,2 ×23,5 cm, 2 fol., 1. l.: szöveug, 2-3. l.: üres, 4. 1.: címzä. Bélyeg kivágva.
Postai pecsétek: „Nach Abla der P0st", Nagy Kőrős 28/10 [= okt.z8.]. _- Azsny Lsszıõ hsgysıëksbõı (ld. AkÉrt. 1899. 599. 1. z87. sz. s.).

M: Kiadatlan.
[A levél magyar fordításaé
Mélyen tisztelt Barátom Honfitársam !

Pest, 1855. okt. 27. szombat
Sebestyén utca 3. sz.

Több mint egy éve lehet, hogy Szilágyi Sándor az Ön nevében köl-
csön vette tőlem magyar hazafias alokból készített fordltásomat (kiadta
Vasfi és Benkő), amelyet csakis éppen Önre való tekintettel bíztam rá, főként
mivel ez volt az egyetlen példány, amely országımkban előteremthető.

Mármost mınthogy Szilágyi címét nem tudom, levélben reklamálni
nála egyébként is a legnagyobb ostobaságok közé tartoznék, mivel modora
eléäé mert, s még csak nem is válaszol, így esedezve fordulok Önhöz azzal
a k éssel, legyen szíves minden energiáját latba vetni, hogy megkapja tőle
a könyvet, ha nem volna az Ön birtokában, s küldje el ne em i e megbíz-
ható uton, de borítékban, különben nem jut el hozzám. Nagyon sürgős szük-
sgem van a könyvre, mintho Petőfi verseinek új, ez alk ommal hibátlan
fordítását készítem elő, s abbãlya gyűjteményből fel akarok használni egyet-
mást.

Gyulai váratlanul már tegnapelőtt Berlinbe utazott Nádasdšăal. Az
angol Athenaeumban van egy hosszú, nagyon elismerő kritika ől, a
magam és a Kolbenheyer for tása alapján. Ugyanígy éppen most nyomatok
ki e füzetet Müllernél „Hommage a l'esprit hongãois (Hódolat a magar
 &). Írta Bernard Thalés. Francia költem yek magyar költő e”
címen, amelyek közül egy költemény Önnek szól.

Tiszteletteljes ü vözlettel az Ön készséges hlve
Kertbeny.

3-4 meine Uebersetzung ungrischer Nationallieder _ a jelzett mű
nem fordítás, hanem a szabadságharc költészetének antológiája:
Hangok a multból. Kiadta két honfi, Vasfi és Benkő. Lipcse. 1851.
A Benkő név Kertbeny álneve, a Vasfi, Eisler Mórlcé.

13-14. sonst kommt es mir nicht zu _ a cenzúra a munkát politikai cél-
zata miatt elkobozza.

17 Nádasdy _ Nádasdy Tamás gr. Gyulai Pál tauitványa, _
akit szülei Berlinbe egyetemi tanulmányokra küldtek.

18 In dem egíčischen „Athenäum” _ a londoni Athenaeum koráb-
ban is fogl ozott migyar irodalmi kérdésekkel, így Kertbeny
János vitéz-fordításáv is. (The Hero jános. A peasant tale.
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4. No. 1210. 16-17. p. _ Ld. AJ. kk. 15. k. 345. l.

21 lfonimage d l'esprit hoııgãııis. _ Bibliográfiáink a munkáról nem
tudnak, nem ismeri Kert yműveinek összeállításasem (ld. Det-
rich Márta: Kertbeny Károly élete és műforditói munkássá a. Sze-
ged 1936. 84_86. 1.). Valószínű, hogy Kertbenynek ez az
terve is terv maradt.

758. Arany _ Tompa Mihálšnak Nagykőrös, 1855. nov. 4.
K: MTAK. Kézirattára _ . 513/1121. sz.; csontszinű l.papir, 24×

15,4 em, 2 fol., 1-4. l.:1.szöveg. Címzés nincs. _ Arany László hagyatékából
(ld. AkÉrt. 1899. 665. 1. 1121. sz. a.).

M: Kiadatlan. . _ _
Válasz Tompa szept. 28-1 és okt. 4-ı leveleıre.

1_12 AJ. bevezető tréfás verssoraít a Hanvay Péter-féle birkózás
ihlette. Erről Tompa írt neki szept. 28-án.

18 e mai nap dies dominica, _ azaz vasárnap.
33-34 Áegyfromárä:;zpn7lÉigll,b$t a Hölgyfutárban fogsz olvasni ( P) _

rva tu, a . - .- .
39 Küldött-e már Berecz A lbumot P _ Magyar Írók Arczképalbuma.
43-44 bosszáságára Fríebeisznak s a többi igaz ivőknek, _ szerkesztők-

nek, akıknek nem kuldott verset.

ugyanazon személyst, itt tehát Cornelius Nepos római történetírót
k t különböző személynek tünteti fel. Amikor tehát e tréfás szólás
azt mondja: ,,ebből ennyi eliguyolt, beszéljünk másról" _ valójá-
ban azt jelenti, hogy más alatt ugyanazokról (öngúnnyal:
ugyanazon unalmas dolgokról saját dolgaimról) tovább:

50 „als wirchliche Lehrer _ helyesen: „vvırkhche ; mınt valódı
tanító, azaz véglegesített tanárok lettek, kulon vizsga nélkul.

57 chznvzn: -_ ıa. ADATTÁR.
58 ad vivum _ élethíien. 0 _
66-67 Telek; volt titkárja -;T'IÁ`ıÉ-.llfkı József gr. a Hunyadiak kora c.

munka rójáé. Ld.ADA .
72, 79 Sz. Miklósnak . .fogok neki irni, _ Szemere Miklós és AJ. csak

1856 áprilisában váltottak levelet. _ O
94 a gyulai vizkárosultak _ Javukra jelent meg 1856-ban a Gyula:

Ãrv zkönyv; ld. ADATTÁR .
99-100 küldd . . . X band alatt _ Kreuzband = keresztkötés alatt.
119 Megnyakravalósodott barátod _ célzás a tanárı állásban való

megerősítésére.

759..Tisza Domokos _ Aranynak Kairó, 1855. nov. 5.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/825. sz. ; világoskék l.pa ír, 22,9)-(

14,5 -cm, 4 `fol., 1-5. l.: I. szöveg, 6_7. l.: versek. 8. 1.: üres. (fliiızm nincs.
_ Arany László hagyatékából (ld. AkErt. 1899. 614. l. 825. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Tisza D. első levele egyiptomi útjáról.

6-9 bennem a szeretet, melyet az ismerte egyénekhez . . kötök, . . . száz
va y egy mérföldet ugyanabban az osztatlan másodpercbenašut meí. _
A . iránti mélységes tíszteletének,-fiúi ragaszkodásán mãg:) ató

Ágıája Ghazél Arany _]ánosho_z"c. verse; ld. Tisza D.-nál, AT-
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20-21

27-28

37-38

41-42

47--43

ki talán olvasta az addig megjelent pár költeményemet, _ pl.
Egyjó baráthoz c.-t,mely aDélibáb szept. 30.-i számábanjelent meg.

csak Triesti s az-gêy Alexandriai költeményemet küldhetem meg.
_ A levélhez me kelt két vers: A tengerről, és Afrikában c.;
szövegüket ld. e kötet 636-638. 1. AJ. kntikáját e versekről nem
ismerjük. _ A tengerről, TDHV.(1o6. 1.) között Trieszt. „Október
1-én, 1855." c. jelent meg, csekély változtatásokkal: a 2. versz.
4. sorában: ,, . . benne lakott". _ helyett: „abban lakott." _
A 3. versz. 3. sorában: ,, . .ez ég is," _ helyett: . .egy ég is."
_ Ezen kivül az 1. versz. 2. sora végére AJ. felkiáltójelet tett, míg
a verset befejező utolsó sor végéről elhagyta azt. _ Az Afrikában
c. vers Alexandria. „október 17-dikén, 1855." c. jelent meg
TDHV. között (107-108. 1.) _ AJ. csak az utolsó versz. 1. sorá-
ban változtatott: ,, . . . Szomorú tekintet I" _ helyett: ,, . . . sivár,
bús tekintet I” s néhány hiányzó vesszőt tett ki, és a 4. versz. 2.
sorát _ zárójelbe tette:" (Szegény, szegény öreg stb.).

Ha Mehemed Ali minden lángesze mellett is alacsonyabb volt
mintsem költői jellem lehetne ,' _ Mohamed, az Iszlám és szent
könyve: a Korán alkotója.

tudósítson Gyulairól és működésiről; _ Tisza D. .elsősorban Gyu-
laiban reménykedett, hogy megjelenteti verseit. (Ld. júl. 26_-.-i
és aug. 18-i AJ.-nak irt levele jegyzeteit, Tisza D._Gy1ılainak írt
leveleiről.) Gyulai azonban akkor már Berlinben volt mint Nádasdy
Tamás kísérője. AJ. sem rendelkezett semmi biztató hírrel, való-
színűleg ezért nem írt Tisza D.-nak.

remélem nem lesz oly deficit a képzelet és valóság között, mint egye
bekben. _ Remélte egészséãié téren nem lesz oly hiányban része,
mint verseinek megjelentet ben, amely _ úgy vélte _ könnyen
fog menni, de csalódott.

760. Tompa Mihály -Aranynak [Putnok, 1855]. nov. 12.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/963. sz.? kékesszürke l.papır,

21,3×13,5 cm, 2 fol., 1-4. l.: l. szöveg. Címzés nincs.. _ Arany László
hsgysteızábõı (ld. AkÉrt. 1899. õõı. 1. 963. sz. s.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany nov. 4-i levelére.

2-4

14-15

22

23
27-28
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versekkel kezdődő leveledet . . Hanvai Péternek is megmutattam;
Y Évers az ő verekedésükről szól ; ld. Tompa szept. 28-i levelének

.- t.z
jókai . . . a vasárnapi újság legutóbbi számában, _ nov. 4-én

(356. l.) a Szerkesztői mondanivaló/: c. rovat 74. Losonczról c. üzene-
tében beküldött ,, önge munkákra" reflektál. Itt írja: ,,balhiede-
lem, hogy valaki íıgóyis lehet, meg még más valami is . . lesz belőle
roãz kö tő és rosz ügyvéd, -vagy orvos, vagy mérnök, vagy iparos
st .”

a ki ro,ooo. praenumeransnak beszél. _ Ennyi előfizetőnek-_
A Vas.Újs. 4. számában jelentették, hogy az első szánıokból
új kiadást kellett n omatni, a 8. sz.-ban pedig, hogy az addigi
6000 [példány nem elég. (Ld. Szinnyei Ferenc: Novel a- és regény-
iroda munk a Bach-korszakban. I.k. 121. 1.)

A Berecz albumával _ Magyar Irók. Arczképalbuma.
Vahot is hirdet valami irói-lófuttatást, vagy pályakönyvet vagy mit ,'

_ Vahot Imre ekkor Magyar Irók Pályakönyve c. kiadványt ter-
vezett. (Pest, 1856).



32'““33

52'-54

58
9I_92

örülök .` hogy a vizsgálattételi kellemetlenséñtől megmenekedtél I
_ Mivel AJ. 1848 előtt is tanított, nem ke ett vizsgáznia (ld.
nov. 4-i levelét).

a verset mellyet Sz. Sándornak küldtem a Hölgynaptárba ugy-8
kiadhatom már .P _ Szilágyi Sándor tervezett naptáráról ld. AJ.
ez év 8-i Tompának í1`t levelt és jz.-t.

Mililóskának nem irtam _ Szemere Miklósnak.
Mikor Patakon cantust csaptak a fiuk nekünk, _ a diákok _

Erdélyi János tanítványai _ szerenádot adtak tiszteletükre.

761. Tisza Domokos _ Aranynak Kairó, 1855. nov. 17.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/824. sz.; világoskék l.papir, 21,8X

14,2 cm, 4. fol.; 1-5. 1.: vers, 6-8. 1.: l. szöveg. _ Címzés nincs. _ Arany
László hagyatékából (ld. AkErt. 1899. 614. l. 824. sz. a.).

2

:6
11
II-I2

'14-
18
19
22
23
25:
26

27
28
29
30
31

33
34
38
40

41

4-3
43

= 47
49
50

51

M: Kiadatlan.
Tisza D. utolsó levele Aranynak.

A Pyramisoknál. _ Tisza D. itt _ szokásától eltérően _ a vers-
sel kezd; ezt követően erről ír is. A vers szövegét ld. e kötet
640-644. 1. A versről AJ. kıitikáját nem ismerjük. _ M:
TDHV.-ben 109-115. 1., az alábbi kisebb változtatásokkal:

I.
ringo csólnak; _ helyett: ,,rlnga [sajtóhiba ?] csolnak".
Mese üllött . . . _ egybeírva.
E két sor között elválasztó üres sor.
Melly délceg . . _ helyett: „Mely délczeg . . ."
. . . célhez érve . . . _ helyett: ,, . czélhoz érve"
Cheops lábánál . . . helyett: „Cheãps lobránál . . .”
_ S megyünk a magoss . . _ h yett: „ÉS megy a magos . .
Kisseb-nagyobb . . . _ helyett: ,,kisebb, nagyobb . . .”
Éhes hszzõızlzenı . . . _ helyett: „Éhes hsııõ en: . .
Segitnek _ hosszú í-vel.

koldülnak _ rövid u-val.
A sor végi vessző elhagyva.

.léhünk . . . _helyett: ,, . .lehünk. . ."
. . . ösze rogyva, _ helyett: ,, . . . összerogyva,"

.fent vagyunk . . . _helyett: ,, . . . fenn vagy1mk .
II.

Mint a sas, fészkéből _ a vessző a ,,fészkéből", _ után.
Mértföldeket . . _ helyett: „Mérföldeket . . ."
Bóltján . . . _ helyett: ,,Boltján . . ." _
Az ég .alját piros lánggal beragyogja. _ Helyett: ,,Az égaljat piros

lángja beragyogja"
jobbról-balról puszta; _ de mig balról mindjárt _ helyett:

,,Jobbról, balról puszta; de mig balra mindjárt"
jobbról _ után vessző.
A sor végéreapont helyett: kettőspont.

. . átkos, me dő . . ._ helyett: „átkos meddő .
. . . boltós . . ._ helyett: ,,. . . boltos . . ."
Egy városra ösmersz . . . _ helyett: „A városra ismersz . . .”; _

A sorvégi pontosvessző helyett: kettősšnt.
,-. ._ . útak, zöldfa-sorok . . ..helyett: ,,ut , zöld fasorok . . ."
sorvégi pontosvessző helyett: vessző.
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55

56
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58
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62
63
64õõ
6768

70
72
73
7780
81
83
8586
8788
89
91

92
93
97

I02
104
105
107
III
II2

113
115

116
122
128
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h . . . állat, _ tarka élet hemseg. _ helyette: ,, . . állat, tarka élet
emzseg.”

mellyeket terhelnek. _ helyett: ,,. . . tevék, melyeket

aegesõtıídzâzõzã ízzzzzvz. :K„mez fzuıınzv, _ hsıysaz „Bõgaeız nsın
h Hulk; a eıãnn ,ıı

Előre nyúlt nlyeâkkal . . . helyett: ,Előrenyujtott nyakkal . . ."`
. . .kerék_ e yett: ,, . . .kerek"
. . . ökör kering; _ helyett: ,, . . _ ökör kereng," (így rlmel az

előbbi sort végző ,,kerek"-re.)
. . . szamaron. . ._helšıi:tt: ,, . . .szamáron. . ."
Eletét . . . _helyett: ,, etét . . ."
Sz-in aranyban; . . _ helyett: „Szinaranyban . . ." 4
. . . csólnakok uszkálnalíg'_ helyett: ,, . . . csolnakok uszkálnak,
. . . ém-fajok _ egybe a.

el De šájog ffi el szememnek világát, _ Helyett: „De hályog lepi
szemeınn it,”
. . . kábálok szédű õk ; _ helyett: ,,kábul0k, szédülök;"
. . . az árnyékba dűlök. _ helyette: „az árnyékba dőlök.”

III.
A világ csudának árnyán _ helyett: „A világcsodának á.rnyá.ı1,"
. . . hüvõs . . ._lä10sszúű-vel.
Egy perc . . . _h yett: „E cz I"
A felébredt. . . _helyett: ,fkyfglirbredt . . ."
. . .cifra . . ._helyett: ,, . . . czifra. . .“
. . . népes, hosszú _ helyett: . . . népes hosszu"
Egy nyomorult _ helyett: ,, . . . egy nyomorult" . .
. . . össze hordja,°. . . _helyett: ,,. . . öszvehordja."
Követ, mellyet messzi földről _ helyett: ,,Követ, melyet messzi-

földről”
. . . szekér s ember" _ ,,s" elé: vessző.
. . . eldöl. . ._hosszú ő-vel.
. . .igy . . ." -hosszú í-vel.
Pusztán állnak karikában; _ ,, . . . állnak" után vessző, sor vé-

gére három pont.
. . . igy . . ._rövid „i”-vel.
Nyomor s inség mind hijában. _ Helyette: „S nyomor inség, _

mind hiában."
A mü,°_helyett „A mű, . . .”
. . . udvaroncok 'önnek : _ helyett: ,, . . . udvaronczok jőnek:”
A sor végéről ellıagyta a vesszőt.
Mond, mi célod . . . _helyett: ,, . . . Mondd, mi czélod . . ."

_ óriás mü, _ helyett: ,, . . . óriás miv-"
. . . a vég csúcsra, _ helyett: ,,. . . a végcsúmraf'
S megy midőn azt márfelvonták _A „megy” után és a sor végére:

vessző.
Egyedül . . . _ hosszú ii-vel.

lal a sarnok fáradsággal; _ helyett: „Áll a zsarnok fáradt
tagg ııı

. . .feljut. . ._egbeirva.
A nap lassanként fordúl, _ helyett: ,, . . . legördül”
Majd szent csöndében az éjjnek _ „Majd után vesszőt tett, . . .ëjnsızg'



129
135

137
138
139
r4o
14„Š
150
151
154rss154
159-161

162-163

164.-165

167-168

187

. . .illy beszéddel. -Javitva: ,, . . . ily beszédde1:”
'Illy . . .' - javítva: ,,'l1y . . ."' - A sorvégi pontosvwszõ he-

lyett: vesszőt tett.
Csak csalódás a mit nyerhet. _A „csalódás” után vesszőt tett.
.. .neki. . .”-helyett:,, . . .nelci“ . . .
A sor végére vessző helyett: kettőspont.
A sor végére hiányzó äont kitéve.
.. . milly hiv [hiú] - elyett: ,, . . . milyhiv. . ."
'Parancsolom : . . . - kettõspont helyett: vessző.
'Példáxni :' . . .- kettőspont helyett: vessző.
. . .legfent . . .-he1šett:„ . . . legfenn. . _"
.. . - és elmenve - elyett: ,, . . .s távozóban”

S búcsú tekintetet vetve, -helyett: „Búcsutekintetet ve1:ve,"
Úgy tetszett: - kettőspont helyett: vessző.

versem után kezdem a levelet; nem akartam a postát tiszta paýirral
terhelni. - A leírt verslapokon volt még hely levele számára is.

egy állapotban vag ok ıtt, mint a Samu nadrága,' - Nem romlik,
de nem is jav1ıl. (Lát O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmon-
dások. Bp. 1966. 589. l.)

Multkori levelem álta nem is tudok semmi újat irni, - Nov. 5-i
levele óta.)

némi ceremóniákat, melyek e városban magában vóltak láttam. -
A leírtakkal ka latban Horváth Anna turkológus közlését
idézzük: ,,ValószE:lÍí? hogy a MEVLIT KANDILI (törökül I) nevű
mohamedán iínne ről van szó: Rebi'ül-evvel hóna (ez 1855-ben
nov. 11-én kezdődlótt) Iz. napjának ájszakája a próléta szûletäé-
nek évfordulója. E nagon, de nyilván előtte és utána is, a moha-
medánok helva és ser et készítésével, a dzsámik és measetek ld-
világításával (telea gatják lámpákkal és ertyával), valamlnt a
Korán és a próféta šletrajzának olvasásávzãyünnepelnek.”

Versemre meg kell jegyeznem . . - Bár Tisza D. akkor még nem
volt fenn a piramison, csak messzelátón figyelte, verse -II.
részében szines, életteli képet fest a számára annyira kûlõnlegm
vidékről és embereiről. -Avers III. részében visszaálnııgäa magát
a régmúltba s - beállítottságához h.íven - mély, em együtt-
érzése az építő névteleneké.

762. Kovács János - Aranynak Kairó, 1855. nov. 18.
K: MTAK. Kézirattára - Ms 5451/187. sz. ; világoskék l.papir,

21,7 xtäiz cm, 2 fol., 1-4. 1.: 1. szöveg. -- Címzés nincs. - Voinovich Géza
hagya ából. --MTAK. 687/1952.

M: Kiadatlan.
12-13

58
6o-61

68

+ro° R.nél _- Réaumur-fok; a Celsius-skála ıoo fokát 80 fokra
osztó skála egy foka.

az első Cataractáig, - vizesésig, zuhatagig.
Az útat . . . bérlendő hajóban tesszük öten .` Gr. Sehlabrendorfporosı

sziléziából, Gr. Zichy Alfréd, Bencsik Feri, Domokos és án; - Uti-
társaikról közelebbit nem tudunk.

bezzeg vólna mit gyüjtenem, - Kovács János tudós természeträlz
tanár volt. Híres volt tojásgyfijteménye. Tisza D. halála u
Debrecenben a természettudományi tanszéket töltötte be.
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763. Arany -- Heckenast Gusztávnak Nagykőrös, 1855. nov. zo.
Kı Elveszett. - A levél keltére Heckenast válaszában utal: „zo-ról

irt levele" (nov. 22.). - Tartalnıához u. itt: ,,örvendek, hogy költeményeíről
a kéziratot elküldeni sziveskedik." -- „A formatıımra nézve . . .” - ,,Kegyed
által szólittatom fel a tiszteletdij meghatározása iránt” - ,,levele azon sorai-
ra, melyekkel érintetik a két Toldi kelendősége ellen részemről tett panasz,”

764. Heckenast Gusztáv - Aranynak Pest, [1855] nov. 22.
K: MTAK. Kézirattára -- K. 513/212. sz.; világoskék l.papir, bal

sarkában: ,,Kiadó-könyvkereskedés Heckenast G. Pest arát-tér, kalap- és
hiınző utczai sarokház 1. szám." 26×zz cm, 2 fol., 1-3. 1.: l. szöveg, 4. 1.:
cimzés. Postai pecsétek: bélyegen Pesth 22/11 [= nov. 22.], ,,Nach Abgan
der Post" - Nagy Körös 23/11 [= nov. 23.]. -Arany László hagyatékából
(ld. AkÉrt. 1899. 597. 1. 212. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany nov. zo-i elv. levelére.

6 a kéziratot elküldeni sziveskedik. - AJ. Kisebb Költeményeinek
kéziratát nov. 24-én juttatta el Heckenastnak.

zz-23 Én . . . megcsinálom a szdmvetést, - Heckenast dec. 10-én közöl-
te AJ. kötetének honoráríumával kapcsolatos javaslatait.

27 a két Toldi kelendősége ellen részemről tett ıpanasz, - Heckenast
júl. 31-i levelében tette szóvá, hogy AJ. To dija kiadásakor ,,szá-
mitásai nem teljesültek". Erre AJ. ~ nyilván némi jogos keserű-
séggel reflektálhatott nov. zo-i levelében. Emiatt mentegetődzik
Heckenast s hárítja szemrehányását az olvasókra.

36-37 A Toldi költeményekből már rendeztem volna olcsó kiadást, -- ez
a terv 1858-ban újból felmerült. AJ. nehezmén ezte, hogy a két
kiadás nem egyszerre készült el. Ezzel kapcsolatban jogi tanácsért
fordult Csengeryhez, aki Deák Ferenc és több ü éd véleményét
is kikérte. Ezzel részletesen az 1858. évi leveššés jegyzeteiben
foglalkozunk.

765. Arany -- Heckenast Gusztávnak [Nagykőrös, 1855. nov. 23.]
Ka Elveszett. -_ A keltezéshez: AJ. nov. 24.-én „küldte” a kéziratot,

igy kísérő levelét nyilván előtte való napon írhatta. _ A levél tartalmához
Heckenast dec. ıo-én: ,,Ön . . . újra kívánja, hogy én határozzam meg a föl-
téte1eket," stb.

766. Jókai Mór -- Aranynak Pest, 1855. dec. 8.
K: MTAK. Kézirattára - K. 513/24.0. sz.; csontszinű l.papir, 22,4×

18,1 cm, 2 fol., 1. 1.: 1. szöveã, 2-3 1.: üres, 4.. 1.: cimzés. - Viaszpecsét
kivágva. - Postai pecsétek: b yegen Pesth 8/12 [= dec. 8.], Nagy Kőrös8/ız = dec.8.].A1-any Lászıõ hagyatékából (la. AkÉrt. 1899. 598. 1. z40.sz. a.).

Mı AJLevIB. II. k. 119. 1. -Jókailzev. I. k. 142. sz. 163-164. 1.
3-5 Disznósdg, (nagykőrösi eloquentiával szólván .`) hogy te . . minden

újságnak irsz . . nekünk pedig hallgatsz - a nagykőrösi ,,ékesszó-
1ással“ irt kiiakadás oka az, hogy „nekik", azaz a VasÚjs.-nak
nem ir, amelynek Jókai ,,főmunkatársa“ volt. Ld. még ADATTÁR.
- A „minden újságnak irsz" szemrehányás oka, hbgy AJ. versei
18 55-ben valóban jelentek meg a Hölgyfutárban, a Magyar Nép
Kõnyvëben, z. Pestı Naplóban; d. ADATTÁR.

7-8 csak rövid fulminatorium képen küldöm ezt a panaszlevelemet -
,,dörgedelem"-ként küldi levelét.

10 küldj én nekem verseket (:in plurali:) -többes' számban, azaz
küldjön több verset.
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767. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1855'..dec. 9.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 3oäI.
Mı Kia atlan.
Válasz Arany okt. 19--2 1-i levelére.

1o_11 levelét, s a mellett a jam'-féle contractusokat is megkaptam. _ E
,,szerződéseket”, ez esetben: adósleveleket küldte vissza AJ.
Ercsey Jánosnál levő tartozásának kiegyenlltésére.

15_16 A még fizetetlenül lévő zo vagy hány pengőn pedig ne törje bátyám
fejét. _ AJ. még 25 pfttal tartozott Ercsey Jánosnak, ezt 1856
tavaszáig szándékozott ,,1etisztázni". (Ld. okt. 19_21-i levelét. ;

768. Arany _ Jókai Mórnak Nagykőrös, 1855. dec. ro.
K1 OSZK. Kézirattára _ Fond V/16/I. _ Csontszinű l.papir, 27,5 ×

22,1 cm, 1 fol., 1. 1.: l. szöveg, 4.. 1.: cimzés. Viaszpecsét AJ. mono ammal
Postai pecsét Pesth 11/12 „Fıüh” [= dec. 11.] _ J kai Mór hagyatãából.

Mı AJLevjB. II. k. 119-120. l., az utóirat nélkül. _ Jókai Összes
Művei. Neínzeti Kiadás Bp. 1894-98. 35. k., _ JókaiLev. I. k. 14.3. sz.
164-165. .

Válasz Jókai dec. 8-i levelére.
1 My dear Moore I_ Kedves Mórom lJókai személynevének tréfás

Összekeverése Moore, Thomas ir költő nevével.
2 I was eben bekülding _ „Épen most küldtem be". Az angol,

német, magyar szavakat tréfásan keveri. Petőfivel váltott ilyen
típusú leve einek emléke kisérthette. Ld. AJ. „Szalonta-bury“-ből
irt 1847. dec. 9-i továbbá Petőfi: ,,Debreczenschester“-ből kelt
1848. nov. 15-i leveleit.

4-5, 9 Különben azt már egy izben postára tettem, . . . már jó 5 hónapja
lehet, _ Ld. AJ. kb. július 1-énlrt elv. levelét. A vén gulyás és
/-l vén gulyás temetése c. verseit láthatólag ismét mellékelte s azok
ãıeg is jelentek a VasÚjs. 1855. dec. 23-i és 1856. jan. 2o-i számá-

an.
7_8 azt a hallatlan nevű obseuritást. _ Azt az ,,ismeretlen, névtelen

alakot.” Tréfálkozás azzal, hogy Jókait országszerte ismerték, csak
a postás nem.

10 Hogy vattok . . . _ AJ. szándékosan írja a népies kiejtés szerint.
17 a Vasárnapi Ujság generositására bizom. _ Nagylelkűségére. _

„Aranynak ro arany" _ jegyezte fel Jókai XXI. számú noteszébe
a VasÚjs.-gal kapcsolatban. (Ld. JókaiLev. I. k. 4.03. 1.)

769. Heckenast Gusztáv _ Aranynak Pest, 1855. dec. 10.
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/213. sz. ; világoskék l.papir, bal

sarkában: „Kiadó-könyvkereskedés Heckenast G. Pest barát-tér, kalap- és
hi.mző utczai sarokház, 1. szám." _ 26,4.× 22,3 cın, 2 fol., 1_2. 1.: 1. szöveg,
3. 1.: üres, 4. 1.: c.i1nzés._ Postai pecsétek: bélyegen Pesth Io/12 [= dec. 10.],
,,Nach Abgan der Post" _ Nagy Körös 11/12 [= dec. 11.]. _ Arany László
hagyatékábólãld. AkÉrt. 1899. 597. 1. 213. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany nov. 23-i elv. levelére.

2-4. Öszegyiijtött kissebb költeményeit kéziratban, . . . kezemhez vettem,
_ AJ. a kéziratot nov. 24.-én, a jelek szerint kézi postával küldte.
_ A kiadásról dec. 23-án irt Tompának. _ Hogy a felkínált
tiszteletdij összegétõl nem volt elragadtatva, annak bizonysága
Lévaynak szóló dec. 28-i levele is.
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31-33 augustusban innen kapott 100 pftnyi küldeményt Ön nem nyug-
tatta. _ A júl. 31-én indított pénzt AJ. Tompához indulása előtt
kérte és kapta s nyilván az utazási előkészületek miatt maradt el
nyugtázása.

770. Arany _ Heckenast Gusztávnak Nagykőrös, 1855. dec. 12.
Kı Elveszett. _ A levél keltéhez Heckenast válaszában: „12-ről irt

levelére . . ." (dec. 13.) _ A levél tartalmához u. itt: „hajlandó vagyok az Ön
álëal föltételeımen tett módositásaihoz járulni;" _ ,,A kivánt könyveket,"
st .

771. Heckenast Gusztáv _ Aranynak Pest, 1855. dec. 13.
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/214. sz. ; világoskék l.papir, bal

sarkában: „Kiadó-könyvkereskedés Heckenast G. Pest barát-tér, kalap-
és himző utczai sarokház, 1. szám." 26,4 × 22,3 cm, 2 fol. 1. 1.: 1. szöveg, 2-3.
1.: üres, 4. l.: cimzés. Postai pecsétek: bélyegen Pesth 14/12 [= dec. 14.|,
„Nagy Abgan der Post" Nagy Körös 15/12 [= dec. 15.]. _ Arany ó
hagyatékából ãd. AkÉrt. 1899. 597. l. 214. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany dec. 12-i elv. levelére.

4-5 hajlandó vagyok az Ön által fõltételeimen tett módositásaihoz járul-
ni ,° _ minthogy AJ. levele elveszett, nem ismerjük kívánt módosi-
tásait, Kisebb Költeményei kiadásával kapcsolat an.

II Szabó tanár urnak _ Szabó Károlynak, aki az 1855-56. tan-
évtől Nagykőrösön ta.n.itott.

5172. Heckenast Gusztáv-Hajnik Károly _ Aranynak Pest, 1855.
ec. 16.

K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/215. sz. ; világoskék l.papir, bal
sarkában: „Kiadó-könyvkereskedés Heckenast G. Pest barát-tér, kalap- és
hiınző utcai sarokház, 1. szám." 26,4×22,3 cm, 1 fol., 1_2. l.: 1. szöveg.
Címzés nincs. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 597. l. 215.
sz. a. .

) M: Kiadatlan.
7, 18 Zschokke _ átdolgozást kegyed sziveskednék elvállalni. _ AJ.

a felkérésnek nem tett eleget. Ezt Szilágyi Sándorral üzente meg
Heckenastnak, aki _ 22-i levele szermt _ „sajnálattal vette
tudomásul".

773. Heckenast Gusztáv _ Aranynak Pest, 1855. dec. 17.
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/216. sz.; világpskék l.papir, bal

sarkában: ,,Kiadó-könyvkereskedés Heckenast G. Pest arát-tér, kalap- és
himző utczai sarokház, 1. szám." 26,4× 22,3 cm, 2 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2-4.
1.: üres. Címzés nincs. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 597. .
216. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2-3 Az ön által helybenhagyott szerződést van szerencsém két példányban

megküldeni. _ Sem a szerzőt, sem a kiadót illető példányt nem
ismerjük.

8-9 kisebb 8-adrétű . . . nagyobb 8-adrétű alak _ ALI az utóbbit
óhajtotta volna, mig a kiadó úgy vélte, a közönség ését az első
forma nyeri meg jobban.

15-17 arczképét . . . melyet a hölgyfutár közlött. _ A Hgyf. által kiadott
Magyar Irók Arczképalbuma c. kiadványban.
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774. Heckenast Gusztáv _ Aranynak Pest, 1855. dec. 22.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/215. 1.; világoskék l. papír, bal sar-

kában: ,,Kiadó-kön kereskedés Heckenast G. Pest barát-tér, kalap- és
Himző utczai sarokšllvz, 1. szám, 26,4×22;;ã cm, 1 fol., 1_2 .1.: l. szöveg.
Címzés nincs. _ Arany László hagyatéká l (ld. AkÉrt. 1899. 597. l. 215.

M: Kiadatlan.
sz. a.).

2

4"-5

19_2o

költeményeit nem sokára sajtó alá adom, _ AJ. Kisebb Költe-
ményei kéziratát nov. 24-én juttatta el kiadójának.

Ön . azt kivánta: egy nägy nyolczad rétü kötetű kiadásban
jelenjenek meg. _ AJ. nov. 2o-i v. levelében fejezte ki először ezt
a kivánságát. Heckenast tehát AJ. és saját elgondolása között
keresett és talált átmeneti megoldást.

Zschokke elbeszélésének átdolgozását el nem- vállalhatja. _ Hecke-
nast ezt dec. 16-án kérte AJ.-tól, aki válaszát Szilágyi Sándorral
üzente meg.

775. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1855. dec. 23.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1122. sz.; csontszinű l.papir,

24 × 15,4 cm, 2 fol., 1-4. 1.: 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László hagya-
tékából (ld. AkÉrt. 1899. 665. 1. 1122. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 383-385. l. Sok kihagyással.
Válasz Tompa nov. 4-i levelére.

2--4

6

12_13

21-22

26-27

34
37-33
ss-56
92
97

1o4_1o5
122

egy jó asszonyoddal ismét kevesebb van, . . . rólad oly nemesen em-
lékezett meg véghagyományában. _ Bónis Barnabásné Pogány Ka-
rolina 1oo hold földet hagyott Tompa fiára. A végrendeletet
utóbb a család megtámadta s Tompa e esett az örökségtõl.

nem a Tomory-féle marhaszerencse ugyan .° _ Tomori Anasztáz
anyai nagybátyjától nagy vagyont örökölt.

te áldozz és hagyd másnak a szántás-vetést. _ Kazinczy Ferenc
után szabadon. A nagy titok c. epigrammában: ,,Szánts és vess, s
hagvjad másnak az áldozatot."

örösmarty . . . gyermekei is a nemzet ( P) árvái volnának, _
Vörösmarty ez év nov. 19-én halt meg. Árváinak Deák Ferenc
indított országos gyűjtést. _ Tompa erről így ír Lévaynak 1856.
ian. 6-án.: ,,a Vörösmarty-árvák rdekében . . nekem míg igy

éz alatt is fáj ez a koldulásl életében nem birja a nemzet j eseit
olyan állaıpotba helyheztetni, hogy halálakor az ilyen historia
egészen fe esleges legyen I” (TompaLev. I. k. 256. l.)

Sokkal jobban tisztelem Vörösmartyt, hogysem középszerű triádák-
kal. . . szentségtelenltsem sirját. _ AJ. emlékverset nem írt, de
Néma bü c. verse a közeli idõben, 1856 márciusában született.

jókai egyszer irt, _ dec. 8-án.
A „külföldi leveleket" váltig sürgetem, _ Szász K. műforditás

kötetét: Levelek a külföld költői koszorújából.
a kün reäéçből egy magyar Sahnamét kell dolgoznom _ Ld. Fir-

duszi ADA ÁR.
Sz. Miklós _ Szemere M.
Péter barátunk _ Hanvay Péter.
Lévai . . . várhatja tőlem a levelet. _ Dec. 28-án irt neki is.
A. julcsa caki- és ortographiai specimenje. _ Arany Juliska

csűn a irásának és rossz helyesirásának mlntapéldánya. (AJ.
szóhasználata a calligraphia = szépirás ana1ógiájára.)
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776. Heckenast Gusztáv _ Aranynak Pest, 1855. dec. 27.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/218. sz.; világoskék l.papir, bal

sarkában: „Kiadó-könyvkereskedés Heckenast G. Pest barát-tér, kalap- és
himző utzai sarokház, 1. szám." 26,4×22,4 cın, 1 fol. 1. 1.: 1. szöveg, 2. l.:czımãõs nincs. _ Arany László hagyatékából (ıd. Aksfz. 1899. 597. 1.
21 . sz. a. .

M: Kiadatlan.
2_3 Zschokke beszélyének forditását _ ld. Heckenast dec. 16-i és

22-i leveleit.
6 Költeményeinek kiadását ugy fogom intézni: _ az AJ. igéuyelte

nagyobb és a Heckenast javasolta kis 8-ad rétű kiadás előzmé-
nyeiről ld. AJ. nov. 2o-i elv. levelét és Heckenast dec. 22-i tájé-
koztató válaszát.

777. Arany _ Lévay Józsefnek Nagykőrös, 1855. dec. 28.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/348. sz.; fehér l.papir, 23,2 x 14,3

cm, 2 fol., 1_2. 1.: 1. szövãg, 3.: üres, 4. l.: cimzés. Piros vraszpecsét AJ.
monogrammal. A cimzés f" ött AJ. irásával: ,,bérment“. Postaı pecsétek:
bélyegen Nagy Körös 28/12 [= dec. 28.], Pesth 29/12 [= dec. 29], Miskolcz
?/12 = dec. ?] továbbá: ,,Nach Abgang der Post". _ Arany László hagya-teızábõı (ld. AkÉrt. 1899. 600. 1. 348. sz. 4.).

M: Kiadatlan.
2_3 Igéretem daczára, hogy a diósgyőrit [papírt] használni fogom, _

AJ.-t felvidéki útja során ajándékozták meg barátai dıósgyőri
levélpapirral.

12 olvastam előfizetési felhivásodat, _ Lévay József ezúttal Ujabb
Költeményei (Pest, 1856) c. kötet kiadására készült.

15 itt még Boetiában élünk. -Boiotia régi görög tartomány, mely-
nek lak i nehézkes felfogásukról voltak ismertek. Itt célzás AJ.-ék
lakóhelyének kulturálatlanságára.

16-17 én is összeg?/üj`tém apróbb verseimet, s eladtam Heckenastnak,
_ Megjelenés t 1856 márciusára várta (ld. Tompának, 1855. dec.
23.). _ A kiadás részletesebb tervéről, anyagi fe tételéről sógorá-
nak számolt be 1856. jan. 12-én.

22-23 ha az ember mások itéletét kérné, ugy járhatna, mint a molnár és fia
a számárral. _ Verseghy Ferenc: A baktai parasz c. anekdotájá-
ban (V. F. Költeményei Pest, 1865. 164-167. l.) a paraszt nyo-
mába szegõdik, aki fiával eladni viszi szamarat. Hogy a módját
megadja, vállukon, rúdon cipelik. A hãjdú szóvá teszi, miért gy
viszi, amikor az a hátán őt is elbirja. F ülteti hát fiát a szamárra.
A pap nehezményei, miért nem az öreg ül rajta? Amikor az ül rá,
a iatal asszonyok csúfolják: ,,a majom amedvén" . . . mig fia
gyalog ,,fulladozik“. _ Az öreg hát maga mellé ülteti fiát; erre
egy szobalány veti szemükre, hogy a sze ény pára ,,már dšgleni
készül” a kettős teher alatt. Az öreg végül is megelégeli a so ajta
véleményt: ,,csak ugassatok . . . amit az egyik . . javasolt, a má-
sik ugatja." Belátja, nem lehet megnyerni mindenki ,,kegyeln:ıét.“
_ A történet utóbb diákgyűjteményekbe is belekerült. (Ld.
Scheijaer Sándor: Adatok A]. ifjúkori olvasmányaihoz. ItK 1957.
108. _

25-27 nyorhott kedélyem volt akkor , . . . meg voltam szeppenve. _ Fel-
vidéki útja során, amikor Lévayt is -felkereste (ld. Ercseynek
1855. okt. 19-21-i levelét). Félelmének jogos oka volt az akkorı
kolerajárvány.
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36

38

40-41

4-3-4-5

50

54-56

Gyulai még egyszer sem irt Berlinből, _ Gyulai gr. Nádasdy
Tamással 1855. okt. 25-én utazott el; beteg tanítványa 1856. dec.
14-én Münchenben meghalt. Gyulai ekkor, dec. 15-én irta AJ.-
nak ,,első és utolsó külföldi levelét".

Egyszer voltam Pesten, egy éjtszakára, csupán ," _ sze t. 24-én,
gogy lšgyiptomba induló tanitványától, Tisza Domokostól el-

úcs ' k.uz
Uj collegánk, Szabó Károly (az Attila) házasodik, _ 1855-ben

jelent meg Szabó Károly fordításában Thie , Amadée: Attila.
Történeti kor és jellemrajz c. műve. Ezért jéíöli így AJ. Szabó
Károlyt.

rendeletet kaptunk, miszerint 6 év alatt az összes tárgyaknak (a
vallást és magyar nyelvet kivéve) németül kell eléadatni, _ A ren-
delet 1855 novemberében érkezett. Az egyháztanács fölterjesztés
készítésével bízta meg a tanáıi kart s ezt AJ. irta meg, de fo al-
mazványa nem maradt fenn. Az egyháztanács jegyzőkönyvéãen
viszont a következők olvashatók: ,,A nagykőrösi egyházi elől-
járóság elösmeri a német nyelv szükségességét, s minden eszközt
elővesz, hogy az intézetében minél alaposabban és terjedelmeseb-
ben taníttassék; de minthogy a tanuló ifjak teljesen és tisztán
magyar ajkúak, a város lakossága tiszta magyar, melyben a né-
met nyelveni társalgásra semmi alkalom: ennélfogva a fentisztelt
magas rendeletet a német nyelv irányában teljesen nem fogana-
tos thatıjäı, egyébiránt mindent elővesz, hogy a magas rendeletnek
megfele essen." (Benkó, 81-82. 1.) _ E bejegyzés nyilván Arany
fogalmazványának tartalma. _ Benkó köz ése szerint, Arany
fö terjesztése eredményes volt, amennyiben a minisztérium többé
nem erőltette a dolgot. Ebben szerepe lehetett Mikulás János
prot. iskolafelügyelő jóindulatának is. A tantárgyak közül csak
a ,,Vaterlandskı.mde"-t, azaz a honismeretet tanította Szilágyi
Sándor _ németül. (Benkó, 82. 1.).

Tompa. már most földhöz ragadt ember _ AJ. _ tréfából
aláhúzta a ,,földhöz ragadt" szavakat. Utalás arra, hogy Bónis
Barnabásné Pogány Karolina végrendeletileg Tompa iára roo
hold földet hagyott; a végrendeletet utóbb megtámadták és
Tompa elesett az örökségtől. (Ld. TompaLev. II. k. 527. 1.)

Add át . . . üdvözletemet . . . Kun Ãbris _ Vágó urék és Solymo-.-zz`„zz:z. _ Kun Ábrahám, vágó József ós sóıyznósi sánnnnı :nin-
kolci tanároknak.

1856

778. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1856. jan. 7.
K: MTAK. Kéz'íı"attára _ K. 513/964. sz.; csontszinű l.papir,

21,3)-(13,5 cm, 2 fol., 1-4. 1.: 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László
nngynıóızaızóı (ıó. Aız árt. 1899. óóı. 1. 964. sz. n.).

M: AJLevIB. I. k. 385-387. 1.
Válasz Arany 1855. dec. 23-i levelére.

2 Örömötöket szerencsénk felett köszönjük _ hogy Bónisné Pogány
Karolina roo hold földet hagyott Tompa fiára.

14-15 Ăbrándozásom a szalánczi romnál _ AJ. emlékeztette, hogy
kirándulásukon, Tompa szántás-vetésről ábrándozott.
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37

4-°`_4 1

45-43

43-49

52

57
61

71

az illetők nem tesznek-e akadályt _ az örökösök valóban megtá-
madták Bónisné végrendeletét s Tompáék elestek az örökségtől.

Tót Endre _ Vörösmarty halálára c. verse a Hgyf. dec. r-i
számában jelent meg.

jó angyalod is van irodalmi működéseidben; _ Gyulai Pál, aki-
nek magasztalása inkább zavarta AJ.-t.

Lévait nevetem és szánom is . . . ollyan embereket emlegetvén feje
fölé, kik lába alatt állanak. _ A Pest1N. Lévay Ujabb költeményeit
ui. együtt ismertette Vajda János: Költemények c. kötetével s vont
gálıihuzamot közöttük. (Ld. 411. sz. szept. 24.) .- Tompa nem

erte fel Vajda János nagyságát.
Sem nem rosz ez sem nem jó, mind csak hiába való! _ Kölcsey:

Vanitatum vanitas c. versének két befejező sora; az eredetiben:
,,ez" helyett: ,,az", a „jó” után: kettőspont.

A leveleket megkaptam. Szász Ima-könyvét nem láttam. _ Szász
müfordítás kötetét megkapta, Buzgóság könyve (1855) c. művét
nem látta.

Isten segitsen széãeföltételeidben, _ a hun monda feldolgozásá-
ban, amelyre AJ. c. 23-i levelében utalt.

a ti paraszt-barátotokat, _ azaz Tompát, aki várta, hogy saját
földjén gazdálkodhassék.

Komádasszony . . . megkapta a rakás levelet _ Aranynétól és
Arany Juliskától. Ez a levelezés nem maradt fenn, csak az 1860-as
évekből vannak leveleik.

779. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1856. jan. 12.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 299/I.
M: Ercsey, 106-109. 1. Kihagyásokkal.
Válasz Ercsey 1855. dec. 9-i evelére.

2

9_12

20-21

25-27

29-30

40'-4-1

1070

fiókomban hever nénéd levele _ Ercsey Sándor előbbi levelében
a felesége és nővére közti valamiféle félreértésre célzott; AJ.-né
mostani levelével úgy látszik ezt a feszültséget akarta feloldani.
_ AJ.nénak Ercseyékhez irt levelei nem maradtak fenn.

Igazi örömmel olvastam a lapokból Tompa szerencséjét. . Azon-
ban, mint a kapott levélből értesűlök, még eddig ő is, csak az ujságból
tudja, _ Bónis Barnabásné Pogány Karolina Tomp-íáä érintő vég-
rendeletéről a PestiN. 1855. dec. 20-i száma adott . _ Tompa
1856. jan. 7-én irt róla AJ.-nak, aki 1855. dec. 28-i levelében Lé-
vaynak is említette Tompa szerencséjét.

Engem a V. halála nagyon, meghatott, de azért nem állok elő
verssel, _ Vörösmartyról ılyesfélén irt Tompának is dec. 23-án.

Én is összeszedtem valahára „hulladék rongyaiból egyszer másszor
irt fűzfa verseimet", mint Kohári. . . szokta magát kifejezni. _
A_] . Kisebb Költeményei I_II.. 1856-ban jelentek meg. A pár-
huzaınként idézett Kohári István féle versköteten ez olvasható:
„Hol e er, s hol másszor kifaragott s öszveszedett rongyaibul
leirt f[ã§ã]versek." (H. é. n.)

Szép kiadást fog rendezni, _ egy nãyobbat . . . s egy kisebbet _
Ael] . Kisebb Költeményei végül egyf e kiadásban, ét kötetben
' tek 8 6-bj en meg 1 5 an. _ __

Egy rendeletnél fogva 6 év alatt minden ztárgynak németul kell
eléadatni _ AJ. erről Lévaynak is beszámolt 1855. dec. 28-án. A
kérdésről bővebben ld. -a Lévaynak írott levél jz.-ben.



45-46

57-53

64-65
69
72-73

75-76

81-82

83-84

33-39

jobb szeretnék a Debreczeni jános uram házában pipálni _,
ez vglt ÉJ. pzalontai háza, amelyet Debreczeni csizmadia mes-
tertő v áro t.

Mentovics, mióta Gyulai a Száraz-Lombokat megtépte, _ mintha
szuszogna rám. _ Gyulai Pál a BpHirl. Szépirodalmi Szemle c.
rovatában 1855. máj. 8-án fogãalkozott Mentovich Ferenc: Száraz
lombok c. verskötetével. _ entovich Gy1.ılairól szóló Egy kis
kritikusnak c. gúnyversét a Divatcsarnok 1855. júl. 15-i számában
tette közzé Alpár néven. Mindkettőről részletesen ld. AJ. _
Tisza D.-nak 1855. aug. 11-i levele jz.-ben.

Te már ugyis tudod, hol van Körös .° _ Ercsey Sándor 1854
decemberében már töltött néhánAy napot Kőrösön.
išsãg Dozınokos már kétszer irt frikából _ Kairóból 1855. nov.

5 17 .
Meg kell várnom még egy levelét s azután irhatok neki. _ További

Lergéllıváltásukra Tisza D. betegsége, majd halála miatt már nem
e " t sor.
a calligraphíában nem gyakoroltatik, _ Lehet, hogy a kőrösi

gimnáziumban a szépirás módja oktatásának hiány_a 0 ozta, hogy
Arany László sohasem írt oly szép szabályosan, mmt atyja.

Ajánlom kegyeidbe az én megénekelt fás kertemet, s a házat ,,hogy
a szelek tőbul el ne hordják." _ Ld. Kertben c. versét.

el is adnám, _ AJ. l)1ázának eladására csak 1864-ben került sor.
(Ld. Debreczeni, 56. 1.

Ha, ré ibb vágyaim szerint, földet szerezni, . . . alkalom adná ott
magát ítí, - Erre is csak 1864-ben nyilt alkalom. (Ld. Debrecze-
ni, 65. .

780. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1856. jan. 23.
K: NSZAJEM _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 301/I.
M: Kiadatlan.
Válasz Arany jan. 12-i levelére.

22

36
43-ns
66-67

kellemetlen érzést szült bennem annak hangulata s tartalma. _
AJ. jan. 12-i levelében azt panaszolta, hogy keveset és ritkán
dol ozik s hogy fejzúgása egyre kinozza. Anyag-iunehézségeit is
emãtette, a dráigaságot, ami miatt föl kellett é 'ök a Toldiért
kapott tisztelet jat s így jövedelméből nem tud megtakaritani.

preferancozgatni _ preferansz = kártyajáték.
szeretnék a Tolna Ferkétől megvett házon. . . Odább adni, _ E

házvételről Ercsey 1855. okt. 14-én irt sógorának.
Balogh Laci . . . egy jó darab _ . . . földét árüba vetette. _ AJ.

előbbi evelében kérte sógorát, figyelje az eladó szalontai földeket
s küldjön róluk értesítést.

781. Tomori Anasztáz _ Aranynak Pest, 1856. febr. 6.
K: MTAK Kézirattára _ K 513/892 sz , világoskék 1 apír,

22,3)-(14,4 cın, 2 .fol., 1. l.: 1. szöveg, 2_3. 1.: üres, 1.: -cimzés. -Viasz-
Écsét kivágva. _ Postai pecsétek: bélyegen Pesth 7/8 [= febr. 7.)], Nagy

őrös 7/2 [= febr. 7.]. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899.
659. l. 892. sz. a-.).

M: AJLevIB. II. k. 122. l. Teljes szöveg.
2 9-én szombaton tartom az irodalmi estélyt. _ Tomoıi Anasztáz

a nagybátyja, Baranovszky Miklós halála után a reá szállott nagy
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vãgyont részben. az irodalom támogatására fordította. Dráma-
p yázatot tűzött ki, melyet Jókai és Obernyik Károly nyert meg,
_ 1855-ben kiadta Szász Károly: Angol és francia költőkből c.
műiordításait. Gombai birtokán s leginkább Pesten a kor íróit,
tudósait, gyűjtötte maga köré. (Ld. Vadnai Károly: A magyar
Shakespeare kiadás pártfogójáról. Emlékezés Tomorira. BpSzle.
82. k. 1895. 34-48. l.)

3 Vendégeim ezek .° _ Felsorolásuk nyomán kibontakozik a kor
talpraállni igyekvő vezető értelmiségének kis csoportja: Deák
Ferenc 1855-ben kehidai magányából már járt Pestre, ahol első-
sorban Vörösmartyhoz kapcsolódott annak haláláig, majd árvái
számára megindította az országos gyűjtést. _ Eötvös józsef 1853-
ban tért vissza Magyarországra s Keménnyel és Csenlgãıryvel dol-
gozott együtt; elsősorban a Nép Könyvébe irta nove `t. _ Ke-
mény Zsigmond szerkesztette ekkor a Pesti Naplót s szinte évente
megjelent egy-egy könyve. _ jókai a kor legmozgalmasabb író
egyénisége: r, szerkeszt, részt vesz minden írói megmozdulásban.
_ Érdi jános a Nemzeti Múzeum Régiségtárának őre. _ Az
öröksége révén immár mükincsekkel is rendelkező Tomori társa-
ságnak érthetően, szintén tagja. _ Berényi Antal drámáját 1855
őszén mutatta be a Nemzeti Színház. (1856 áprilisában, a huszon-
hét éves iijú, tragikus szerencsétlenség áldozata lett.) _ Egressy
Gábor mint a kor egnagyobb színésze kapott meghívást. _ Bajza
józsef mint egykori színi azgató, aki azonban ekkor már emberi
roncs. _ Tóth Lőrinc, aldnek mozgalmas, sokrétű politikai pá-
lyája a szabadságharc leverésével csaknem halálbüntetéssel ért
véget, ekkor mint a Tudományos Akadémia pénztárnoka kereste
kenyerét s közben jogi műveket írt. _ E társaságba hívta meg
Tomori Kőrösről: Arany jánost, Szilágyi Sándort és Losonczy
Lászlót. _ AJ. nem ment el. (Ld. febr. ro-i levelét.)

782. Tomori Anasztáz _ Aranynak Pest, 1856. febr. 8.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/893. sz.; világoskék l.papir,

22,3 × 14,4 cm, 2 fol., 1_2. l.: 1. szöveg, 3. 1.: üres , 4. 1.: címzés. Viaszpecsét
kivágva. Postai pecsétek: bélyegen Pesth 8/2 [= febr. 8.], Nagy Körös 8/2
[= fešor. 8.]. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 659. 1. 893.
sz. a. .

M: AJLevIB. II. k. 123. 1. Kevés kihagyással.
2 Ismételve kérlek, jöjj föl a holnapi irodalmi estélyre, _ Tomori

febr. 6-i levelében felsorolta a meghívottakat. AJ.-t valószinűleg a
tőle mindig valami újat, nagyot váró meghívottak sokasága feszé-
lyíezteéktartotta vissza, hogy Tomori ,,ırodalmi estélyén" meg-
je en .

6-7 Deliknak ideálja vagy . . . A nagy kis Ötvös várva vár. _ Deák-
kal AJ. később került közelebbı kapcsolatba. _ A „näy kis"
Eötvös e két jelzőt egyfelől szellemi nagyságára, másfelől acsony
termetére kapta.

13-14 nekem ü y sem lehet egyéb érdemem _ pedig ez nagyon bánt. _
Tomori ér<ieklődése megoszlott a mérnökségével összefüggő meny-nyisógınn ós az izódnıóın ızõzórc. Ld. AD TTÁR.

19-20 Vörösmartynénak és Vachot Sándornénak jelentém nőd üdvözle-
tét ,° _ Vörösmartyné Csajághy Laura és Vachott Sándorné Csapó
Mária rokonok voltak.
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783. Arany _ Tomori Anasztáznak Nagykőrös, 1856. febr. ro.
K: Lelőhelyét nem
M: AJLevJB. II. 123-124. l.
Válasz Tomori febr. 6-i és 8-i leveleire.

2""3

3_4

5

9-10

E percben, február ro-én . . . veszem második leveledet. _ AJ.
e soraiban nincs okunk kételkedni, bár a tai pecsét szerint
Tomori febr. 8-i levele még az nap Kőrösre ãläzett. Ezek szerint
a posta csak később kézbesitette. . '

Ha tudom, hogy jelen-, vagy távollétem annyira érdekel valakıt,
_ Tomori febr. 8-i levelében Deákot és Eörvöst említette, mint
akik különösen vágytak volna AJ.-sal találkozni.

Szilágyi és Mentovics rám estek volt, _ AJ. e naponT 
még azt is elárulta, hogy feleséige ãyennekei_ is unszol ,_ fo-
gadja el a meghívást si ogy Sz ágyı Mentovich ,,ben_:ıenetolret
az enyémtől fuggesztek ol". Így Tomori estéjén egyılrük sem
jelent meg.

nálam nagyobbak ragaszkodását mindig szemrehányás anánt
veszem ._ AJ. saját teljesítményével so asem volt elégeãétt. E
hónapban ismét fejzúgás kinozta; „keveset és ritkán dolgozom"
_ panaszolta sógorának jan. 1_2-én. "Ugyanitt olvasható az ide
kivánkozó vallomás: a „zajos osszejoveteleket . . . sohasem sze-
rettem."

784. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1856. febr. 10.
K: 1892-ben Farkas Gyula putnoki ügyvédnél.
M: BpSzle, 187. sz. 1892. júl. 124-127. l. Bessenyei Ferenc: Aj.-nak

kiadatlan levelei c. közleményében.
Válasz Tompa jan. 7-i levelére.

13
13

19-20

22
50

70*-71

98

kabóeza _ rovar.
az ,,öröködés" = örökösödész a Tompa-fiúra hagyott roo hold

föld ügye.
Szakál versét is olvastam _ Szakál Lajos: Tompához mint új

földes gazdához c. verse a Vasárnapi Ujság 1856. jan. ro-i számában
jelent meg.

(plusquam) szeretett _ nagyon szeretett.
Szász ,,leveleit" _ Levelek a külföld költői koszorüjából c. mű-

forditás kötete.
Pestre kellett volna mennem, _ Tomori estjére; ld. Tomori febr.

6-i és 8-i leveleit, AJ. 10-i válaszát.
bzzaıeızm Kubinyinak, _ n zógószófi leletet Kubinyi Ágoston-

nak, a Nemzeti Múzeum igazgatójának küldte. A közvetítéire
Tompánál tartózkodásakor kérték meg.

785. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1856. febr. 22.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/965. sz. ; szürkéskék 1. apír,

23,1)-<11,5 cm, 2 fol., 1-4. l.: l.szöveg. Címzés nincs. _ Arany fászló
hagyatékából áld. AkÉrt. 1899. 661. l. 965. sz. a.).

M: Kia atlan.
Válasz Arany febr. 10-i levelére.

3_5

1 1

68

levelet Sz. Miklóshoz, mellyben . . . szidom őtet . . . egy betűt sem
irt. _ Tompától Szemere Miklóshoz írt ilyen tárgyú levél 1856.
febr. 12-ről található a Tompa Levelezésben (I. k. 258. 1.).

emtor debet esse cautus _ elsősorban a vevő legyen óvatos.
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15-18 rustiousságomnak ezuttal vége . . . azt a kis vagyont kellően instru-
alandom; _ nehézkességének vége . . . a Bónisnétól fiára hagyott
földet fölszereli, beindítja a lds gazdaságot.

30 elérem a megliterátorotlankodás . . . czélját. _ A literaturával,
vagyis az irodalommal való szakítás gondolata Tompát állan-
dóan foglalkoztatta.

4ó Ábra zuızózzuınze; _ Kun Ábrahám, nzusızóıci ıuuufó.
44-45 Fátyol meg Virág _ Tompa lovai.
54 a Bereczék-féle Albumot _ Magyar Irók Arczképalbuma.
57 Tlxãılyoıvszkyné _ Bulyovszky Gyuláné Szilágyi Lılla, ld. ADAT-

76_78 Látod minő életirást csinál Vahot Petőfire P . . . mit beszél a Divat-
csarnok Petőfi költészete rovat alatt P _ Vahot Imre: Petőfi Sándor
c. cikksorozata a Bp-i Viszhang 1856. jan. 10-i számában kezdő-
dött és ötödik folytatása márc. 26-án jelent meg. Benne Vahot
_ Petőfi indulásával kapcsolatban _ saját érdemelt hangsúlyozta.
A Divatcsarnok: Petőfi költészete c. közlemén e a foly irat febr.
10-15-i számaiban jelent meg ismeretlen „i.fjú" szerzőtől, aki a
szerkesztői megjegyzés szerint Szemere Pál biztatására írt, de még
,,névtelen" akart maradni.

78 Forgattad a hires Fáncsi Álbumot P benne Kempelen Róza novel-
láját .P _ Egy kaczér férfiu c.

80 a Viszhangban _ Budapesti Viszhang, ld. ADATTÁR.
91 Névjegyes papirod . . _ AJ. számára vlzjegyes levélpapirt

renãieltek a masznyiki papírgyárban. A rendelést Palóczy Ábrahám
int zte.

786. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1856. márc. 15.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 301/I.
M: Kiadatlan.

2_3 Már nem állhatom meg: hogy a levélirási sorrendre tovább vára-
kozzam. _ Ercsey ez év jan. 23-án irt sógorának, de nem kapott
még választ.

13-14 az öreg jámbor bácsi is, . . . felesége és fia után költözött. _ Jám-
bor Jáuos, AJ. nővérének férje. Felesége: Arany Sára 1853. okt.
20-án halt meg, míg fiuk, Mihály, 1855. tavaszán lovával együtt
belefulladt „egy megdagadt ér"-be.

50-51 kétszeres buzám _ búza 3 rozs keveréke.
71_72 ugy készüljenek bátyámék .' hogy a nyári szünidőt nálunk tölthessék.

_ AJ. e nyáron sem jutott e Szalontára; maguk helyett Laci
fiukat küldték rokoni látogatóba.

787. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1856. márc. 20.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1123. sz., csontszinű l.papir,

Š.)-( 15, cm, 2 fol., 1-4.: l. szöveg. Címzés nincs. - Arany László hagyaté-
ból (ld. AkÉrt. 1899. 665. 1. 1123. sz. a.).

M: AJ.VM. IV. k. 437-439. 1.
Válasz Tompa febr. 22-i levelére.

3 a szentesi ügyben _Tomjâa Szentesre való lelkészi meghívásáról
már 1853-ban szó volt; ld. ompa az évi szept. 8-i leve ét és AJ.
szept. 29-i válaszát. _ A meghívásra most került sor. Tompa
azonban nem fogadta el; ld. 1856. márc. ro-i levelét a szentesi
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16
34
37-38
33-39

48

50-51

51-52

52-sa

62

64-65

63-74

78

79-80

80-82

83-84

37-89

93

al

ref. egyháztanácsnak (TompaLev. I. k. 260. 1.). Indokairól ápr.
7-én tájékoztatta AJ.-t.

Fátyol és . . . hogy hiják a másikat? _ Virág. Tompa lovai.
Papszász ur _ ompa káplánja.
már csirkéi vannak saját indusztriája után _ Aranynének saját

tevékenysége után voltak aprójószágai.
Az öregur nyomatja verseit erősen, _ az akkor 39 éves AJ.-t

maguk között így hívták tanítványai. Ekkor készült Kisebb
Költeményeinek kıadása.

Hogy . . . a nadrágtól meg nem válhattál, _ utalás rá, ho Tom-
pa, mıkor még reménykedett a fiára hagyott 100 hold idldben,
gazdálkodó, azaz nem ,,nadrágos" ember szeretett volna lenni.

ez inexpressible faja a ruhának _ „kimondhatatlan” ruhadarab
a nadrág neve, a francia kényeskedők szerint.

sansculottäoéták _ a nem-nadrágos, vagyis nem-nemes, forra-
dalmár költ .

Hallod, mit mond Toldly Ferencz az Uj M. Museumban: _
cikkének címe: Visszapil antás múlt évi irodalmunkra. ÚjMagy-
Múz. 1855. XII. 580. l.

hizelgő lehet Császárra _ Császár Ferencre, aki folyóiratával, a
Divatcsarnokkal a szalonok közönségének ízlését szolgálta.

minket Pócs-csal, Láczai-val és Mát ásival teend egy categoriába.
_ Csenkeszfai Poócs András, Láczai šzabó József, Mátyási József,
ld. ADATTÁR.

értekezést irok . A magyar ,,versidomról" . . Meg akarom mu-
tatni, hogy nem csupán az a forma létezik, a mi után T _ . . ür sohaj-
toz, _ AJ.-nak: A magyar nemzeti versidomról c. értekezése a
kőrösi gimnázium 1855-56. évi értesítőâében jelent meg. Utána
az Uj M ar Muzeum is közölte. _ Tol y F. cikke, amelyre AJ.
céloz, valaâkínüleg a Visszapillantás mult évi irodalmunkra, mely-
ben a költészetünkben elhatalmasodott ,,formátlanság" okait is
firtatja. (ÚjMagyMúz. 1855. dec. 582 l.)

Vahot bio raphiáját P . . .re olvastam _ a Petőfiről írt cikk-
sorozatról ld. Tompa febr. 22-i levelének jz.-tét.

A Fáncsi albumot. . . K. Riza beszélyét. _ Kempelen Riza
beszélyéről ld. Tompa febr. 22-i levelét és jz.-ét.

Sz. Virgil . . egy szegény patriotámat . . . kigunyolt _ Szilágyi
Virgil: Mit nevez a szalontai ember jó szállásnak! c. útijegyzetében
leírta, ho bár kocsisával már közel voltak a városhoz, az mégis
egy közešytanyán, gyékény ponyva alatt töltette vele az esős
éjszakát. (Bp. Viszhang, 1856. jan. 3. és 10-i sz.)

A sok pályázást fogpiszkálókra . . . Salamon _ AJ. a folyóiratok
átgondolatlan pályázataira s a beérkező selejtes munkákra céloz.
Ezek közé sorolja Salamon Ferencét is, mely a VasÚjs.-ban jan.
27-től febr. 2 -ig jelent me folšiâtásokban Lassan a testtel
„Ereıäiti beszély a székely năıélet " c. _ 10 ararmyal jutal-
mazt .

A Lévai számadása mulatságos, épen mintha Császár Ferenc
comptoirján készült volna! _ azaz irodáján. Torpâa febr. 22-i
leve ében leírta AJ.-nak a Lévainál látott szerkesz elszámolást
az éhbéıről, amivel verseit honorálták.

éäea ıíulpal mea mazima culpa! _ én vétkem, én igen nagy
v em
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roı

ıoő-107

rıo

127

128

tudod-e hogy Mentovics meghalt .P _ Dánielik József: Magyar
írók (1856) c. életrazi gyűjteménye szerint.

Szilágyinak pedig eleven szenet gyűjtött fejére egy . . . czikk . . .
Az ordaliákról . . . _ Pál apostol kiiejezésével: bajt hozott. Cikké-
zõı ıa. Szilágyi sandomáı, ADATTÁR.

Klezso a konkolydátumba vetve meg lábát _ a konkordátum szó
gúnyos elierditése. Itt arra a szerződésre, 'megállapodásra céloz,
amely aug. 18-án jött létre Ferenc József császár és a pápa között.

joannes stne Terra _ ,,Földné1küli János". Shakespeare: jános
király c. drámájának hőse. A darabot AJ. 1867-ben eforditotta.
(Ld. AJ. kk. VII. 4.06. 1.)

éä)6e1ák józsi halálos beteg. _ AJ. kollegája kigyógyult betegsé-
g .

788. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1856. ápr. 7.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/966. sz., csontszinű l.papir,

24.,7)-(19,5 cm, 2 fol., 1-4. 1.: 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 661. l. 966. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Arany márc. zo-i levelére.

2
20

58
68-71

88

9*-96

97

roo

119-ızo

a Szentesre menetel _1d. AJ. márc. zo-i levele jz.-t.
megerősitne-e a kormány . . .P Tompa tartott tőle, hogy a

szentesi állásra pályázók esetleg felújittatnák A šólyához c. verse
miatti kassai haditörvényszéki ügyét. Paptársair 1 kialakult rossz
véleményét ld. a Graefenbergt levelekben és A fekete könyvben is.

a rókalyukba se jöttél; _ az Aggteleki barlang egy része.
Szemere Míklós . . hányta a czigány-kereket, _ nagy testi ere-

jéről, akrobata-ügyességéről sokszor emlékeznek a kortársak.
Esvány gazáával; _ Friebeísz Istvánnal, aki ezen a népies

néven szere elt Kalendáriumain.
Florával lkszek egy niveau-n . . , ha cálebre [célebre] Lisznyait

el nem érhetem is. Ez a Kertbeny dicsősége _ Majthényi Flórával . . .
ha az änne lt Lisznyait nem is éri el. Ezt Kertbeny Károl a
magyar kölläszetet ismertető munkásságának köszönheti -- X16
erős maliciával.

A Divatcsarnok megholt, a Hölgyfutár stb. _ Téves híresztelés a
Divatcsamokról; ld. mindkettőt, ADATTÁR.

a paraszttáletellel _ ld. előbbi leveleiben Tompa terveit, ha
csakugyan megkapta volna a roo hold földet.

Deák Jósít igen sajnálom . . . Mentovicsot (bár halála után) . . .
üdvözlöm _ AJ. márc. zo-án írt Deák betegségéről s arról, hogy
Mentovichnak halálhirét kö ltötték.

789. Szemere Miklós _ Aranynak Pest, 1856. ápr. ro.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/609. sz.; csontszinű l.papir,

22,4. x 14,2 cm, 2 fol., I-4.. 1. 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László hagya-
tékából (ld. AkÉrt. 1899. 607. 1. 609. sz. a.).

M: Kiadatlan.
5

rr
18-19

'22
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Eõzvõs Tememı _- ld. ADATTÁR.
cztgánykerék _ ezt Szemere vetette.
Másfél év olly nyugtalan várásomért, másfél napot ad . . . a sors!

w - Szemere már 1854. nyarán várta AJ. látogatását, amire csak
1855 őszén került sor.

hogy vadkankoponyáímat _ lófejeknek ismerteá el! _ AJ. nem



volt vadász, mint erre Hajnali kürt c. verse is bizoıäšság. _ Sze-
mere múzeumnak is beillő gy-fijteményéről sógorán számolt be
1855. okt. 19-21-i. levelében.

35_36 Láttam . . . hősöd vidéket, alsó, felső Tóldot! _ E Nógrád megyei
községek islehettekAJ. „hősének” vidékei. AJ. Toldijának Szalonta

_ volt a szűkebb hazája. A Toldiak tornya ma AJ. Emlékmúzeum.
46-47 tartóztat itten Balassa, _ Balassa János, ld. ADATTÁR.
48 Paeteohy folyama s az aranyat mosó Körös _ Pacteolus =

Paktólosz kısázsiai folyó. Iszzãpjából valamikor aranyat mostak.
Kapcsolatos Midas mondájáv , aki azt kérte Dionysos istentől,
hogy amit megérint, változzék arannyá. Mikor étele is azzá vált,
az isten tanácsára megi-íirdött a Paktólosz folyóban.

63 Mint a magas bérczről lebámuló sárga Oroszlány . . . _ az Iliász
12. énekéneik 299-301. sora Devecseri Gábor forditásában: (Bp.

O1957. 2 1. .)
s indult, mint a hegyekben nőtt vérszomjas oroszlán,
mely hust rég nem evett és most ösztönzi a lelke,
hogy juhokért az erős aklok közepére berontson:

87_88 én szeretem a mézet, de Ott, hol azt Sámson találta, az oroszlán szá-
jában. _ Biblia, Birák könyve XIV. 8.

105-106 viszem számodra Rakóczi Ferencz levelet. Gyõrgytől kettőt is kapsz.
- E nagylelkű ajándékokra Szemerét AJ. iránti szeretete ösztö-
nözte, mivel tudta, hogy Ag. családja I. Rákóczi György erdélyi
fejedelemtől kapta nemess gét 1634-ben.

790. Arany _ Szemere Miklósnak Verses levél K.n. [Nagykőrös,
1856. ápr. 13. kb.]

Kı Lelőhelyét nem ismerjük.
M: AJ'LevJB. II. k. 116-117. l.
A levél keletkezéséhez: Arany László e verses levelet AJ. 1857. nov.

29-i levele után közölte. A verses levél azonban 1856-ban íródott: ez volt a
tréfás válasz Szemere ápr. 1o-i látogatását bejelentő levelére. _ 1857-ben
azért sem keletkezhetett, mert a felsorolt kollégák között Mentovich is sze-
re 1, aki pedig 1856. júl. 8-án lemondott kőrösi állásáról s 1857-ben már
Mgreosvásárhelyen tanárkodott. _ Benkó 1856 tavaszán AJ. vidéki vendé-
geit sorolja: ,,ápril havában Szemere Miklós, . . . kihez ekkor irta humoros
verses levelét." (Benkó, 92. 1.) _ A levél előbb íródott, hiszen bevezetésében
Szemere pesti tartózkodására is utal. - E levél _ egyértelműen _ válasz
Szemere ápr. 1o-i levelére, amely kb. 12-én érkezhetett Kőrösre s AJ. nyilván
nyomban válaszolt rá, ezért kelteztük a levelet kb. 13-ra.

1 de genere Huba, _ A Szemere Család a Huba nemzetségtől
származtatta magát.

9_1o . . sül immár egy tuba, | Melyet Laczkó fiam hizlalt a hijuba; |
_ galambpecsenyével biztatja; Laci hizlalta a padláson.

11 betesz a zu-ba, _ a zugba, sarokba.
13 Itt van még Losonczi, velünk egy szapuba _ véka, kád.
15_16 egy verset mondjon impromtuba, | De ne legyen benne nyomtatási

_ kuba. - A Losonczy Lászlótól rõgtõnõzve rendelhető vers után
következőkhöz Arany László ezt jegyezte fel: ,,Szemere Miklós-
nak, nehezen olvasható irása miatt, örök baja volt a sajtóhibákkal.
Egyszer az is megsesett rajta, hogy sajtóhibáinak czimét így
szedték: 'Nyomtat ihubák'/' (A_]`LevJB. II. 116. 1.)

22 t C.g.'á>E.e;krándul vagy Lenártfaluba; _ Tompa egyházközségéhez
art .
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791. Arany _ Simonffy Kálmánnak Nagykőrös, 1856. ápr. 18.
Kı OSZK. Kézirattára _ Levelestár. _ Csontszinú l.papir 23,5 × 14,6

cm, 2 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2--3. 1.: üres, 1.: cimzés. Vörös vıaszpecsét AJ.
monogrammal. Postaičpecsét: bélyegen: agy Kőrös 19/4. [= ápr. 19.].

M8 Császár Ern : Arany jános öt levele. ItK 1914..
2 Ime küldöm a kézíratokat. _ AJ. ezúttal dalszövegeket küldött

Simonffy Kálmánnak. Lehetséges, hogy a zeneszerző levélben
kérte, azonban sem kérő, sem a kül eményt nyugtázó levélre
nincs semmi utalás. _ AJ. e levelére Simonffy Kálmán ceruzával
a következőket irta:

,,Magyarorszá most élő legelső költője.
'Hej, iharfa, jguharfa I' népdalát zenére tettem, melynek

dallama nemcsak neki tetszett me végtelenül, de mint futótüz
elterjedt az egész országban is csalãıamar. Sőt a nép, midőn már
Arany versét jó ideig hangoztatta, maga is csinált hozzá szöveget
ekképen:

Kis menyecske tyuhajla, mondja meg hát, mi baja?
Nincs nekem semmi bajom, mert szeret a galambom.”

Ld. még ADATTÁR.
792. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1856. ápr. 26.
Ka NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 301/I.
M: Ercsey, 1o9_112. 1. Kihagyásokkal.

2

7

13

16

22-23

23-25

32'-33

34-36
36_38
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„Megpenditem . . ." levelezói tollamat, _ az idézet Petőfi hasonló
kezdetu verse után. _ AJ. utojára jan. 12-én irt sógorának.
Ercseytől azóta két levelet kapott: a jan. 23-i és márc 15-t.

pár napig Szemere Miklós volt nálam, _ Szemere két napot
tö tött AJ.-knál (ld. AJ. _ Tompának, máj. 9-én.) _ Nagy kár,
hogy látogatásáról Szemere nem irt Tompának, aki AJ.-nak irt
leveleiben mind nehezményezi, hogy nem kapott levelet Sze-
nãerétől (jún. 4.), majd utóbb, hogy nem tud semmit Szemeréről
( 20 31)

Károli rendeletéből _ Károlyi Sámuel, a Szalontáról származott
kőrösi orvos.

„vita brevis ars longa" _ „az élet rövid, a művészet [útja]
hosszú" _ Hi pokratész aforizmája.

assessor lettéf)a tractualis gyűlésen _ Ercsey a ref. egyházme-
gyében fegyelmi bizottsági tag lett.

Olvastam még Szatmári schuszter nagyszerű találmányát, a Vasár-„api „jzz1gbzz„ . . . _ Pákh Albertnek, z vasújs. szefızeszıõjëneız
demokratızmusára jellemző, ahogyan az üggyel foglalkozott. A
márc. 13-i számban üzente, Szathmáry Lőrmczi István nyilván
levélbeli jelentkezésére, hogy találmányát rajzoltassa le, szive-
sen közlik. _ A Rozvány György gondos rajzaival illusztrált
találmány leírását a VasÚjs. ápr. 27-i száma közölte Álló csizma-
dia-mtlasztal cimen (14,2-1 3. 1.). Lényege, hogy az iparág mú-
velőit megkiméli az állandó görnyedéstő , ame y miatt oly sok
cipész szenvedett tüdő- és m jbajban.

mintha a patagonok vagy hottentották historiáját akarnám meág;
irni. _ A patagonok Argentina déli részének, mig a hottentott
Afrika déh részének lakói.

kisétálni a . . . temetőbe, _ ld.Voinov`ich AJé. II. 285. 1.
Pesten, esztendeje nem voltam _ most 1 májusra föl kellene men-



43-44
46-47

49
ss-s6

54
72-'74

79-80

81_83

89_90

97-98

nem, részt venni a Tomori által adandó „irói” majalison, _ Pesten
ezt me lőzően 1835. szept. 24.-én járt „pár órára", elbúcsúzrıi
az %tomba in ııló Tisza Domokostól. _ Febr. 9-én is hiva-
talos v t Tomorihoz „irodalmi estélyzı-e". _ Sem arra, sem az
itt emlitett irói majálisra nem ment el.

majd a nyáron vagy Szalontára, vagy valahová rándulhatnék. -
E tervezett kiránd ásokból nem lett semmi.

Tisza Domokos hazaérkezett-e már Afrikai „kirándultából P” _
Má us 15-én érkeztek vissza Kovács Jánossal Pestre. (Ld. Kovács
má . 18-i levelét.)

Veteres migrate coloni _ „Költözzetek el régi lakosok" Vergi-
lius 9-ik E_cloga 4. verséből.

Közelebbi leveledben, . . . irtál valamit . . .. kevés búzámról, _
Ercsey márc. 15-i levelében jelezte, hogy AJ.-ék ,,6 köből. búzá-
ja" még megvan nővére djánál, Jámboréknál.

„Mint a mely kivert kan" . . . stb. _ Toldi, III. é. 7. vrsz. 6. s.
a „kőrösi krónika” nem sokára megjelenik Szilágyi és Szabó

ãââzígeim bábasága „wıızzt _- Ld. KőR0s1 KRÓNIKA, ADAT-
Szilágyi Pista _ Sárváry jakabtól hallom _ csakugyan Debre-

czenbe ment. vagy megy . . . _ Sárváry Jakab, ld. ADATTÁR.
_ A Szilágyi Istvánról közölt terv utóbb nem vált valóra. Szilágyi
végleg Máramarosszigeten maradt.

Tompa nem fogadá el a szentesi papságot . . . Most a kunszent-
miklósiak is akarják. _ AJ. szivesen vette volna, ha kedves ba-
rátja közelebb kerül Kőröshöz; de megértette Tompa szempont-
jait. (Ld. Tompa febr. 22-i és AJ. neki irt márc. 2o-i levelét.) _
Tompa végleg Hanván maradt.

Hát Janit mikor láttad P . . . derék [dolog] volna már egyszer meg-
int lequár főzést rendezni, együtt. _ AJ.-ék 1852 nyarán voltak az
emlékezetes lekvárfőzésen Sályiban, másik sógoránál, Ercsey Já-
nosnál. A történetet Ercsey Sándor örökítette meg (Ld. 1853.
szept. 11-i levelének jz.}t3 _ AJ. is szivesen emlé ezett vissza
a kalandos történetre ( . 1853. szept. 27-i levelét Ercseynek.)

[Juli] . . örökké elégedetlen, _ elégedetlenebb mint én is. _
Aranynét a me élhetésı gondok nyugtalanitották. ,,Ohl ne nézz
rám oly sötétenã Pályatársa életemnek, | . . . Férfié az élet gondja."
_ AJ. 1852-ben irt verse a későbbi években is időszerű volt.

798. Szász Károly _ Aranynak [Kézdivásárhely 1856. máj. 1.]
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/5oo. sz.; világoskék l.pa ir,

21,4.× 13,2 cm, 2 fol., 1-3. 1.: 1. szöveg, 4. l.: AJ. irásával: ,,maj. 7. rãiô.
vettem." Címzés nincs. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899.
604. l. 500. sz. a.).

Mı Kiadatlan.
2

5

Egy örökkévalóság miólta egymásnak nem írtunk. _ Szász 1854..
Lúl. 15-én számolt be kézdivásárhelyi lelkészi-, irodalmi mun-

ásságáról, mindenna i életéről. _ Hogy AJ. válaszolt-e, nem
tudjuk, nincs nyoma. llâgy év múlva, 1855. júl. 1-én azzal kezdte
Szásznak i.rt levelét, hogy „ezúttal te vagy a hanyagabb fél". _
Valószínűleg egyikük sem tudta már, tartozik válasszal.

Te ma, mikor én e levelet irom, hihetőleg Pesten vagy stb. -~ AJ.-t
valóban várták Tomori május 1-én ren ezett ,,csupa irók & mű-
vmzekből" álló svábhegyi majálisára, de nem ment, mivel rosszul
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11-13

32-'33

4-2_4-3

43-4-4

52'-53

volt s Heckenast sem küldte az irói tiszteletdijat (ld. máj. 9-én
Tomläyának).

E e is köszönöm, hogy te az én Hedvigemre szavazandottál, . . .
Mentovich irja, hogy ó is pályázott. _ AJ. válaszában közölte,
hg' nem volt Pesten s hogy sem a Szász Hedvigjét, sem Mento-
vi 2o aranybpályadijat nyert Idegen c. művét nem ismeri.

mi lenne ab ól ha én ismét kikeriilnék Mag arországra _ Szász
láthatólag túl messze érezte magát az élettől, iró bará-
taitól, ezért 1857-ben Kunszentıniklósra ment lelkésznek.

Szilágyi hallom nagyon búsul a mostoha anyja halálán: én inkább
oläıljãottam volna hıãgy az apljãlpusztuljon el. _ Szász Károly haragja
S ˇ gyi Ferenc e en, po ˇ ' ai eredetű, ő szerkesztette ekkor a
kormány lapját, a BpHirl.-ot.

a Nkőrösi krónika mikorjelenik meg P _ Ld. KŐRÖSI KRÓNI-KA, ADATTÁR.
„Rózsa és Liliom meséje" akaratból maradt-e ki verseid közül?

- Szász rosszul emlékezett a Rózsa és Ibolya címére. _ AJ.
válaszában jelezte, hogy szándékcsan haãta ki verseinek gyűj-
teményéből. _ AJ. Tompának utóbb azt megvallotta, volt idő,
mikor a Rózsa és Ibolyá-t Toldijánál is jobbnak tartotta. (1856.
dec. 7.)

794. Gáspár János _ Aranynak [Berlin, 1856. máj. 7. előtt.]
K: Elveszett. - AJ. 1856. máj. 7-én irta Szász Károlynak: ,,Ma veszem

Gáspár levelét . . . äuhatoljam ki Ács Zsiga- . . .” stb. Gáspár AJ.-t, mint Ács
Zsigmond volt tan -kollegáját kérte a közvetitésre. Ács az 1854-55. tanév
végén ment el Kőrösről a Duna menti Fogtőre, lelkésznek. Teológjai végzett-
sége, nagy nyelvtudása miatt hivták a biblia magyarázat tanitás a a kolozs-
vári ref. teológiára.

rss. Azauy _ Ács zsigmozıdnzız magykõzõs, 1856. máj. 7.]
K. Elveszett. _ Utalás a levélre: AJ. _ Szász Károlynak 1856. máj.

-én: Ma veszem Gáspár levelét. . . puhatoljam ki, Ács Zsiga . . . nem
enne-e hajlandó . . ." stb. _ ,,I.rtam Acsnak, de nem hiszem, hogy Erdélybe

Y ..

menjen.

796. Arany _ Szász Károlynak Nagykőrös, 1856. máj. 7.
Ka MTAK. Kézirattára _ K. 51 /568. sz.; világoskék l.papir,

22,2)-(1 ,5 cm, 2 fol., 1_4. l.: l. szöveg. (šmzés nincs. _ Arany László
hagyatélıábólagd. AkÉrt. 1899. 606. l. 568. sz. a.).

Mr Ki atlan.
Válasz Szász máj. 1-i levelére.

5_6

12

23
24-
27-28

31-32

1080

consequenter művedre nem szavaztam, _ következésképpen nem
szavazott Szász K.: Hedvigjére.

Ha most Piinkösdre föl nem rándúlok, _ Ez évben pünkösd
má . 11_12-én volt. _ Kovács János máj. 18-án kérte AJ.-t,
jöj ön fel, hogy a bete Tisza D. találkozhassék vele. A_]'. máj.
23-án utazott Pestre. (Ld. Salamon F.-nek, máj. 20-án.)

de én mindig procrastináltam. _ Halogattam.
__ Mikor Robert itt járt, kérdeztem felőled _ Szász Róbert, Károly
occse.

A mi verslgyüjteményemet nézi: elég kauderwelsch lesz biz az. _
zagyvaság, everék, vegyes jellegű.

aragszom Heckenastra .` Józsefre igérte s r-só májusra sem jelent



meg, _ Heckenast A] . Kisebb költeményei I_II. megjelenését
márc. 19-re igérte. A költő az utolsó koırektúrát ápr. 25-én küldte
föl neki (ld. ápr. 26-i levelét, sógorának).

4.4._49 már XXXIX-dik évemet bet ltvén . . . úgy vagyok, mint a ki
ösmeretlen mély vízbe lábol, minden lépést Ifélve teszek. _ Ho e
gondolat mily mélyen ágyazódott a kö tő lelkébe, bizonyãzja,

ogy egy még 1852-ben kezdett versét 1857-ben A lejtőn cimen
_ e gondolattal fejezte be: „Nem magasba tör, mint másszor _ |
Éııem ıejzõe úıje ez; Liner ızi ejjeı vjzbe gezeı | s minden ıepeeız
óva tesz." (AJ. kk. I. . 280, 507-508. 1.)

50 példányod nálam _ Szász levelében bejelentette, hogy A_] .
Kisebb költeményeiből Ő nem az előfizetőket jtők tisztelet-
példányára tart igényt, hanem „baráti szeretet dány”-ra.

54. Irtam-e már látogatásomról T. Miskánál. _ Felvidéki útjáról
nem számollıatott még be, mivel azt megelőzően, 18 55. júl. 1-én
irt utoljára Szásznak.

56 Rózsa Ibolyáról _ AJ. e művét nem egyenletesen értékelte;
ld. a műdjz.-t. AJ. kk. III. k. 283. 1.

6I_62 Felrán ultunk . . . Zemplénbe is Szemere Miklóshoz, (ki a mult
naıpokban szinte megfordult nálam). _ Szemere kőrösi látogatásá-
ró ld. levélváltásukat: Szemere ápr. 10-i levelét és A] ezt követő,
kb. 13-i verses válaszát, valamint a levelek jz.-tét.

65 Ma veszem Gáspár levelét Berlinből, stb. _ Gáspár János levele,
valamint AJ.-nak ez ügyben Ács Zsigmondhoz intézett sorai nem
maradtak fenn.

69 Szilágyi hordja bánatát. _ Szilágyi Sándor, mostohaanyja
halála miatt.

70 A minap össze akadt volt egy pappal, Klezsóval, . _ Szilágyi
Sándor: „Adatok a tüzpróba történetéhez Magyarhonban" c.
közleménye ; ld. Szilágyi Sándornál, ADATTÁR.75 A ızrõzzkz „zzz sem tjõz ezjzõ zıõz. _ Ld. KŐROSI KRÓNIKA,
irDAJ1iuL

75_76 Ismered-e Szabót P _ Szabó Károlyt.

797. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1856. máj. 9.
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/1124.. sz., világoskék l.papir,

22 × 1 ,4 cm, 2 fol., 1_4. 1.: l. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László hagya-
tékából (ld. AkÉrt. 1899. 665. l. 1124.. sz. a.).

Ma Kiadatlan.
Válasz Tompa ápr. 7-i levelére.

3 ismét legatioba inditni _ követségbe. Eredeti jelentése: a prot.
te 0k ,,legatióba“ mentek az év három nagy ünnepén, amikor
pr áltak is.

15 Okaidat, melyek a szentesi papság elfogadását gátolták, _ ezeket
Tompa ápr. 7-i levelében sorolta fe .

26-27 Szemere Miklós . . . két hete ment el, _ ápr. 25-én.
39 delator, impostor _ besugó, csaló. _
66 a Csalódásokban _ Kisfaludy Károly darab]ában.
67_68 Laczi köszöni _a lókát Gézubabának __a rókát ábrázoló rajzot.
75-76 C.äeldeÃJme]g'knLiÉe ,,Ilälyáit _ egy kãllštőíãpiszétšlãšıâsárêäé-län. _

Czele .-oz vers nemısmerj . .m .
79 Tomori zo aranyos pályadiját _ Tomori Anasztáz irodalom-

pártolásának egyik tanúbizonysága. Ez évben Mentovich Ferenc
nyerte el.
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83_84.
85
88
90-91

a napokban irt Károly, _ ld. Szász máj. 1-i levelét.
a turi papságra, _ a mezőtúrlra.
Csikai collégánk _ (bikai Imre.
Ãcsot . . . ezegesis professorának. _ Ács Zsigmondot a bibliai

szí'<::_'egek értelmezését tanitó ref. teológiai tanárnak hivták Kolozs-
v a.

103 _104. a kőrösi kroçika erősen nyomul _ ld. be ér
104_10 Deák józsi elépûlt, _ AJ. márc. 20-án os te ől.
107_1oš Varga collega él és uralkodik . . . ifjabb-ember Sz. iláãklãsnál,

_ Warga János, Szigethi _ 1853 óta a gimn. igazgatója, két évvel
volt fiatalabb Szemere Miklósnál.

798. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1856. máj. 9.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

fil.mtára A. 30111.
Mı Kia atlan.

2-3

10
29-32

36

44-43

50-55
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Már nem tudtam mit gondolni hosszas hallgatásuk okáról, midőn
e hónap első napjaiban levelük vétele megörvendeztetett. _ Ercsey
ez évi márc. 15-i levelére AJ. csak á _r. 26-án válaszolt, mint irta,
„nem volt tárgya" amiről irjon. 1-Zlkkor is csak azért ragadott
tollat, mert fe esége irt sógornőjének, Ercseynénak. Ercsey e
levele tehát válasz AJ.-ék ápr. 26-i levelére.

a „Kajla” mellett _ valószinűleg csárda neve.
K. Nagy Sándor (jámbor Kata férje) István nevü testvérét,

meggyilkolták. - Jámbor Kata AJ. Sára nénjének leánya.
ábián Pistának csak a nótáját (lanolják. _ A Gyünnek a zsandá-

rok minden/elü (Fábián Pista) c. Pusztaföldvárró gyűjtött ballada
3. versszakából tudjuk, miért vált Fábián Pista betyárráz ,,Nem
viselök szürke köpönyegöt, | Nem is öszöm a komisz-kinyeret. |
Inkább adom magam a halálra, | Minthogy lögyek némöt katoná-
ja." _ A zsandárok körülfogják, Várad elé hurcolják, felakaszt-
ják. Előtte igy búcsúzik: ,,Isten hozzád, Szalonta városa! | Már
én többet nem löszök lakossa j stb.” (Ld.: Betyárok tilzénél. ,,Ke-
let-Europai népek betyárballadái." Bp. 1959. 50-51. l. E balladát
AJ. közölte először a Remény c. folyóirat 1851. jún.-i füzetében.
Hozzáfűzött `egyzetét ld. Aj. kk. XV. k. 887. l. _ A ballada
későbbi közléseiről ld. Kozocsa Sándor: Kommentár a Fábıjäl;
Pista nótájához. Irodtört. Füzetek, 18. sz.: Bísztray Gy`ı.ıla_To ˇ
Gábor_Kozocsa -Sándor: Adatok Arany jános munkásságához.
B .1945.

Išzathmári István schuster, a világ minden schustereit a májdaga-
nattól . . . meg fogja menteni . . . a szükséges commentárt R. Gy. irta,
_ Szathmáry Lőrinczi István szalontai csizmadia mester talál-
mányát aVasÚjs. 1856. iäır. 27-i száma mutatta be. Álló csizmadia-
műasztal cimen. AJ. err irt ápr. 26-i levelében sógorának; ld. e
levél jz.-t. - Ercsey gúnyosan ir Rozvány Gyöıãyről, holott a

amelyet ő irt s gondos rajzaival illusztr t, neve nem is
szere e.

Keäyeres disznai is elmenének . . . Párizsba . . . nem késett
R[ozvány] Gy[örgy] ezt is lerajzolni, s a V.U'sá számára ezt is
felküldeni, _ Erről a hirről Ercseynek e levele Šásakor helybeli
értesülése lehetett, mert az Alföldi kanász cimű R.Gy. aláirású cikk
_ máj. 1-i keltezéssel _ a VasÚjs. máj. 18-i számában jãlent meg
(172. .). Eszerint a Magyar Gazdasági Egylet ajánlato t kért a



párizsi állatkiállitásra. Kenyeres János nyájából nyolc sertést
választottak ki e célra, melyeket Tolnay János kanász kisért el
ékes kanász öltőzetben. Rozvány György pontos rajzon is megörö-
kitette. _ AJ. levelében szülővárosa nevezetessé ei tréfás-ironikıı-
san keveredtek: Ismeretes, hogy 1856-ban Szalonta megfestette
AJ. arcképét. _ Egy 1857-bő való szösszenetében városa régi-
és új nevezetessége gy keveredik: ,,Dlsznairól hajdanonta, . . . Ld.
1855. okt. 4-i leve e jz.-ben.

62-63 H1-jBátyám, . . . olyan formát is emleget . . . mint ha Szalontára
jövetelök ez idén sem lenne egészen bizonryos. _ Ercsey márc. 15-i
levelében arra kérte sógorát, úgy készü jenek, hogy a nyári szün-
időt náluk, Szalontán tölthessék. _ AJ. ápr. 26-i válaszában
feleségére hivatkozott, aki nehezen menne ,,haza“ mert: „megint
vissza kell jőni".

66_67 én ezennel declarálom: hogy minden ittlévő vagyonaikat ellicitál-
tatom, _ Ercsey ,,kiny`|latkoztatása", hogy AJ.-ék általa kezelt kis
szalontai vagyonkáját elárverezteti _ tréfás fenyegetés arra az
esetre, ha nem jönnének. _ AJ.-ék, bár 1852-ben voltak utoljára
„otthon” _ 1856-ban sem jutottak el Szalontára.

799. Kovács János _ Aranynak Pest, 1856. máj. 18.
Ka MTAK. Kézirattára _ Ms 54.51/188. sz. ; vilá oskék l.papir,

21,7 X 14,1 cm, 2 fol., 1. 1.: l. szöveg, 2_3. 1.: üres, 4. l.: Drapp viasz-
pecsét. Postai pecsétek: bélyegen Pesth 18/5 [= máj. 18.], Nagy Kőrös
18/5 [= máj. 18.]. _ Voinovich Géza hagyatékábó , MTAK. 687_/1952.

M: Kiadatlan.
2-6 haza jöttem, . . . Domokossal együtt; . . . Balassa . . a betegséget

előhaladásban látja. _ Tisza D. 1855. máj . 22-én irta, hogy orvosa,
Balassa János, aki az Orvosi Lexikon szerint „korát me előzte a
tuberkolotikus csont- és izületi betegségek konzervatív kezelésé-
vel . . _" (I. k. 354_355. 1.) _ javasolta az egyiptomi utat. _
'I`isza D. visszatérése után alig több, mint egy hónapot élt már csak:
jún. 21-én halt meg.

15_16 ha te . legalább egy estvére beránáulnál, _ AJ. máj. 20-án már
irta Salamon Ferencnek, hogy 23-án Pestre érkezik, nála szeretne
megszállni s két-három naoot szándékozik a fővárosban tölteni.

800. Arany _ Salamon Ferencnek Nagykőrös, 1856. máj. 20.
K: MTAK. Kézirattára _ K.. 513/1374.. sz. ; szürkéskék l.papir,

23,1 >< 15,4. cm, 2 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2_3. 1.: üres, 4. 1.: cimzés. _ Postai
bélyegző: Pesth 21/5 „Früh” [= máj. 21. ,,reggel"]. _ MTAK. 6/1939. sz.

M:lArany jános _ Salamon Ferenchez. Közli: Jónás Károly. ItK
1903. 9 . .

3_4. 4 f. hó 23-án a reggeli vonattal Pestre rándúlni s hozzád szállni
akarok, _ AJ. Kovács János máj. 18-i kérésére utazott Pestre,
hogy találkozzék az Egyi tomból nagybetegen hazatért tanitvá-
nyával, Tisza Donıokossal?

9_1o pesti barátaimat, kik közé téged is számltni szerencsés vagyok, _
Aj. Salamon Ferenccel, mint volt kőrösi tanárral kötött arátsá-
geu. Ld. ADATTÁR. Mivel szızmen F. nõııee ven, AJ. nyilvan
ezért szállt hozzá.

801. Tomëa Mihály - Aranynak Hanva, 1856. máj-1.124.
Ka MTA . Kézirattára _ K. 513/967. sz., csontsz ű l.papir, 21,7×
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13,7 cm, 2 fol., 1-4.. 1.: 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László hagyatékából
(ld. AkÉrt. 1899. 661. 1. 967. sz. a.).

- Ki d tlan.M. a a
Válasz Arany máj. 9-i levelére.

10 a Péterféle háznál. _ Tompáék _ amig a lelkész-lak elkészült _
ideiglenesen Hanvay Péter egyik házában laktak.

16-17 mit mond a világPI stb. _ AJ. ezt is felsorolta mint indokot,
amiért ez évben is nem mentek Tompáékhoz.

29 a traktérból _ a vendéglőből.
57 Kovácsot ösmerem, _ személynevét nem említik.
60 Czelder már én belőlem kifáradt, _ hogy verset kérjen az általa

szerkesztett Losonci Naptárba, 1857-re.
62 örülök, hogy Mentovics nívert; _ a Tomori Anasztáz hirdette

pályázaton, Az idegen c. kö teményével 10 aranyat nyert.
66 a turi papságot _ a mezőtúrit.
68 a Kölcsey-emlék felállttására sem mentem, _ Kölcsey Ferenc

siremlékét 1856. máj. 18-án állították fel Csekén.
71 internirozva vagyok _ internálva, rendőri felügyelet alatt. Tom-

pa ugyan utazgatott a környéken, de úgy látszik beszéd mondását
Kölcsey síremlékének felavatásakor nem merte vállalni.

84 Pzızız zpjz _ Pákh Mihály, ld. ADATTÁR.
87 a bucsu czédulát _ AJ. levelének melléklete lehetett, ami azon-

ban nem maradt fenn.
802. Arany _ Csengery Antalnak [Nagykőrös, 1856. máj. 28. kb.]
K: Elveszett. _ A levél egykori meglét ről, tartalmáról ld. Csengery

Gyulainak, 1856. júl. 11-én irt levelében: ADATTÁR, Csengery _ Arany-
r 6 1 . _ A levél keltezéséhez: AJ. máj . 23-án utazott Pestre ,,két-három
napra” (ld. Salamon Ferencnek, máj. 20-án). _ Kb. 26-án vagy 27-én térhe-
tett haza s feltehetően ezt követően irt Csengerynek.

803. Emődy Dániel _ Aranynak [Pest, 1856. jún. eléje.]
K: Elveszett. _ Utalás a levélre: AJ. - Emődynek, 1856. dec. 21-én:

,,Kellemetlenül fogja me lepni a szerkesztőséget, hogy félévi hallgatás után
most is üres levelet küldök' _A „félévi hallgatás" szerint Emődy jún. elején,
a lap jún. 15-i indulása előtt írhatott.

804. Csengery Antal _ Aranynak [Pest, 1856. jún. 11. után.]
K: Elveszett. _ E levélről már Arany László is megjegyezte, hogy:
megI.]'l' (AJé-Iăerí1IB. IŠ. ké 155. 1.) -šóKeltezésı-íléjıez: Csêngıíry azt a

G ainakj'.11- , ogy ia p egy na ja sz" etett( yuaiLev. 297.
1.). _ Tartalmához AJ. jún. 23-ıP$nálaszában:I:,fiatok születését . . . büszke
vagyok a keresztatyaságra . . . nődnek bizalmát" stb. _ „A Loránt nevet én
is . ." stb. _ „Büszke ehetnék verseimre, nem a G[reguss] magasztalásiért,
hanem a hatásért, melyet egy anyai. . . kedélyre tőnek. . ." _ Greguss
bírálatáról Voin. AJ. II. k. 342.1.-n azt olvassuk, hogy: „Csengerynek több
meäpngyzése volt a birálatra; Arany védelmébe vette". Ugyamtt a 165. sz.
jz.- Voinovich is közli, hogy: ,,Levele (Csengeryé) nincs meg". _ AJ. jún.
23-i levele befejező részében: „A krónikásoknak megmondtam izenetedet".

805. Arany _ Fördős Lajosnak Nagykőrös, 1856. jún. 16.
K: Kecskeméti Ref. Egyház Levéltára _ 39/1856. sz. a.
M 1 Szabadi Sándor: Arany jános nagykőrösi tanársága. It. 1957.

277_278. 1. _ AJ. kk. XIII. k. Aj. nagykőrösi iratai. 136. sz. 206.1.:
jegyz.: 514. l.
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Mivel ez utóbbi közlésben hiányzik a címzés, beiktattuk a fő-
szöveghez. Ugyancsak közzé tesszük itt Fördős Lajos levelét sógorá-
nak, mely e kérdéshez szintén adalék s egyben jellemző Nagykőrös
és Kecskemét e korbeli versengésére.

„Kedves Sógor Ur I
„Meg volt a tanárválasztás, s egy tanszék1`e Ön is elválasztatott,

t.i. a természettauira, miután Bálint sógortól úgy értettem hogy jelenleg is
természettant tanít Sógor ur. Directorul Arany jános választatott (:ő kapván
6 szavazatot, Sógor úr pedig 4-et:) _ Kőrösről még Kiss Lajos is el van vá-
lasztva tanárul. _ Meghivásukon rögtön ment egy deputatio, s azzal tért
vissza hogy hajlandók eljönni, _ de még eddig írásban nem nyilatkoztak. _
Ha a körösiek el nem találnak jőni, akkor Sógor úr dírectorrá választása úgy
hiszem minden nehézség nélkül keresztülmenend, bár Ballagi Károly ugyan-
csak dohog, miután a directorságra ő számított.

Az Előljáróság hivatalos levele épen a postán megy Sógor urhoz.
Legyen szíves arra azonnal válaszolni. Én és Borcsi nem hisszük ugyan, hogy
Sógor úr a 7oopft [ért] eljöjjön _ azonban ki tudja, nem lenne-e tanácsosabb
ott hagyni Kisújszállást? _

Tegye kedves Sógor úr mit magára és családjára nézve jobbnak lát.
En végte enül örvendenék és mind magamra mind az iskolára nézve nagy
szerencsének tartanám ha Ön eljönne! _

Hogy Kecskemét Nagykőrösre vesse szemeit, megfoghatónak tartand-
ja kedves Sógor úr, tudván, hogy Körös gyengítése Kecskemét erősödése I _

Csóko juk mindnyájukat mindnyájan I Vagyok
szerető sógora
Fördős Lajos

refor1n.lelkész. ' '

(E levél eredetije _ Törös László közlése szerint _ Kecskeméten van,
Rosenfeld József birtokában.)

Mivel a kecskemétiek, AJ. kollegájának, Kiss Lajosnak meghivásával
is hiába próbálkoztak, az eset a következőképpen került be a körősi tanárok
élclapjába, a Charivari-ba: Mentovich ,,lerajzolta a kecskeméti deputátusokat
[követeket] kezökben sintérdróttal a mint a kőrösi gymnasiumot kenlilgetik,
s aláírta: 'a kecskemétiek professort fogdosna.k"'. (Benkó, 94. 1., AJ. kk.
XIII. k. 230. I., némileg átfogalmazva.) _A Charivari- és Contra-Charivariról
bővebben ld. _ADATTÁR.

A kérdés megoldásáról Kiss István kecskeméti tanár kutatásaínak
eredményét az alábbiakban közöljük: ,,Az 1850-ben kiadott O.rganisations-
Entwurf szellemében a kecskeméti ref. egyház átszervezte iskoláját, így lett a
6 osztályos gimn. 8 osztályúvá. Az 1851/2. tanévben 12 tanárral ellátva nyilt
meg a főgimnázium. De mivel az anyagi támo atás elmaradt, három éves élete
után a 8 osztályú iskola algimnáziummá süllyedt alá az 1854 /5. és 18 55/56.
tanévben. _ Idős Polgár Mihály és Mihó László ref. lelkészek halála után a
'me üresült és egyesse lett lelkészi állomást' Fördős Lajos volt kunszent-
n:ukl`ósi lelkész töltötte be 1856-tól haláláig. 1884-ig volt kecskeméti ref. lel-
kész. Beköszöntő beszéde után tartott egyháztanácsi gyűlésen 'közakarattá
lőn az iskola" ek rendezése'. Ő volt tehát az, aki az újjászervezendő 'nagy
gimnázium' élãe hívta meg Arany Jánost. _ Adataimat jórészt ennek az át-
szervezett iskolának az 1856/57. tanévre :kiadott 'nyomtatott értesitőjéből'
vettem: -- 'Első évi programmja a kecskeméti reformatus nagy gymnasium-
nak 1856/7 tanévben.' Szerkesztette Soos Gábor, igazgató tanár. Kecskemé-
ten. Nyomtatott Szilády Károlynál. 1857.) _ Arany Jánosról nincs szó a fenti
kiadványban. _ Amint a programból is látható, Arany helyett Soos Gábor
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lett az iskola igazgató tanára. De ez csak szükségmegoldás volt, mert Soos
Gábor a tanév v ăsén lemondott és az egyháztanács Pólya józsef tanárra
ruházta az igazgat ágot. Ezt az adatot is a fenti műből vettem. Az igazgató-
változásból átszik, hogy milyen nagy szükség lett volna olyan emberre, aki
az irodalom terén és a pedagógus pályán szerzett tekintélyével össze tudta
volna fäni az iskola tanári arát. _ Mivel az äyháztanács  önWd
nincsen meg (csak néhány kivonat találhatóbel ük), aküldö tagaınak
nevét ngm is1nerjük." (Kiss István _ Sáfrán Györgyinek, Kecskemét, 1955.
aug. 29.

806. Kovács János _ Aranynak Geszt, 1856. jún. 21.
K: MTAK. Kézirattára _ Ms 5451/189. sz.; világoskék l.papir,

21,714,2 cm, 2 fol., 1_2. 1.: l. szöveg, 2-3. l.: Tisza D.: Feljajdulás c. verse,
4. 1.: üres, _ C:limzés nincs. _ Vomovich Géza hagyatékából, MTAK.687/
1952.

M8 Kiadatlan.
5 Domokos nincs többé az élők között. _ 'I`isza Domokos 1837. okt.

27-én született, tehát halálakor még évét sem töl-
tötte be. AJ. kedves tanitványáról e hó 25-én azt irta Tompának:
„ha nem egy jeles iró, költő, de mindenesetre irodalom kedvelő
főúr veszett e benne". _ A PNapló júl. 14-i számában Tisza
Domokos emlékezete c. nekrológjában _ többek között ezt irta:
,, _ . . kiből születési helyzete s tehetsége után ítélve, sok minden
lehetett volna . . .Tisza Domokos k Ö l t ő vala, _ nem mondom:
kifejlett művész, _ mert hiszen 18 éve, melyből a három utolsót
egy végzetes nyavalya [tüdőbaj] pusztitá, ilyen igényre kit jogosi-
tanal _ de költő, a hivatás, az ihlett tehetség biztos jeleivel."
(Ld. AJ. kk. X. k. 205-206. l., jz.: u. ott. 595-597. l.) -AJ. már
e megemlékezm befejező részében igérte, hogy tanítványa ,,válo-
gatott szebb költeményeiből" köt koszorút sirjára. Belváltott
géretének eredménye a: Tisza Domokos Hátrahagyott Versei
„Kiadta édes anyja" c. kis ãyűjtemény. Bevezetőjét AJ. irta, s
Tisza D. 20. születése napját 1857. okt. 27-ről keltezte. (I.-d. AJ.
kk. X. k. 207-209. l., jz.: 598-599. 1.)

22 Feljajdulás ( :Febr. 29. 1856 :) _Tisza D. ide másolt versét ld. e
kötetben 708-709. 1. ; AJ. valóban beküldte a PNaplónak, ahol
AJ. megemlékezését követően le is közölték.

807. Arany _ Csengery Antalnak 1856. jún. 23.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/66. sz.; világoskék Lpašıair, 21,5×

13,5-cm, 2 fol., 1-4. 1.: 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany Lászl gyatéká-
bõı (ıd.AkÉr1z. 1899. 593.1. 66. sz. e.).

M: AJLevIB. II. k. 155-158. l. Kevés kihagyással. _ AJ. VM. IV. k.
439-441- 1-

Válasz Csengery kb. jún. 1 1. utáni elv. levelére.
5-6 fiatok születését örömmel értettem meg, s büszke vagyok a kereszt-

atyaságra; _ Hogy Csengeryék AJ.-t kérték fel fiuk keresztapjául,
beleglátszott AJ. májusi pesti látogatása, beszél etéseik Csengery-
ékn (ld. AJ. kb. máj. 28-ról Csengerynek szólã elv. levele jz.-t).

9 „sapperment I" kiáltásrafogja egykorfakasztani,_ ,,Teringettét I"
kíáltásra . . .

11-12 A Loránt nevet én is magyarnak tudom, használtam is e y episod-
ban valahol. _ A Toldi Estéje Második énekében a Gyulaši nemzet-
ség ikerpárjának egyike Loránt, aki az olasz vitézzel vívott pár-
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viadal után életben marad s elnyeri az ikertestvérével együtt sze-
retett Kende Rózsa kezét.

Lóránt az életre, szerelemre virrad,
Bertalannak enyhet a nyugasztó sir ad.

__ _ (ı7_36_. vrsz.)
13-14. Buszke lehetnék verseimre, nem a G[reguss] magasztalásiért, _

Greguss Ágost a PNaplóban máj. 31-től öt számban fo lakozott az
ÍŠAãÉÍlíŠ költeményei c. kötetekkel; részletesen Fd. PNapló,

18 nem akadok fel a Hõlgyfutár birálatán, -- Hgyf.-ban -h -e = Tóth
Endre foglalkozott A . költeményes kötet vel a máj. 28-29-iszámokban; ıd. ADATTÁR.

69 a positióra -- itt verstani műszó, a hosszú és rövid szótagok
elhelyezését jelenti.

78-79 G ulai . . . nekem még egy sort sem irt, mióta kint van. _ Gy1ıla.i
tanitványával Nádasdy Tamással Berlinben tartózkodott. AJ.-nak
méltán rosszul eshetett, hogy neki nem irt. Gyulai Szilágyi Sándor-
nak 1856. máj . 20-án irt levelében az AJ.-nak szóló üzenet válto-zatlan hűséget tüıaõzi. Ld. Gyulai -_ Arany: õ 1, ADATTÁR.

81 A krónikásoknak megmondtam izenetedet _ Szilágyi Sándor és
Szabó Károly, akik ez évben jelentették meg Balla Gergelynek a
18. században irt Nagykőrősi Krónikáját.

90-92 Egyetlen versem van kész! . A „Pesti Naplóba" szántam, _ A
Szondi két apródja a PNapló ez év jún. 29-i számában jelent meg.

808. Arany _ Kovács Jánosnak Nagykőrös, 1856. jún. 2 5.
Kı Tiszántúli Ref. Egyházkerület Nagykönyvtáta, Debrecen. Jelzz.

R.7oz/v. _ Világoskék l.pap , 13,5×2ı,5 cm, 1 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2. 1.:
üres. Címzés nincs. _ Kovács János hagyatékából.

M: Arany jános ismeretlen õt levele. Közli: Ferenc. VasÚjs.
1907. 21. máj. 26-i sz. 414. 1.

Válasz Kovács jún. 21-i levelére.
3 Ő tehát nincs többé ! _ Tisza Domokos.
6_7 Mintha csak azért élt volna eddig, hogy övéit megláthassa, _ Tisza

D. és Kovács ez év máj. 15-én érkeztek vissza Afrikából. Máj. 18-án
kérte AJ.-t látogassa meg tanitványát Pesten. Erre az utolsó
találkozásra máj. 23-án került sor, tehát Tisza D. elhunyta előtt
egy hónašpal.

14 A meg iildõtt költeménynyel majd meglátom mit teszek. -- Kovács
Tisza Domokostól a Feljajdulás (Febr. 29. 1856.) c. költeményt
azzal küldte, hogyha AJ. jónak látja közöltesse. A verset valóban
megjelentette a PNapló 1856. júl. 14.-i sz.-ban, A pyramisok és a
Cantiea c. költeményekkel együtt. A versek követik AJ.: Tisza
Domokos emlékezete c. nekrológját (ld. AJ. kk. X. k. 205-206. 1.)
_ TDHV. c. kötet befejező verse a Feljajdnlás (123_ı24.. 1.)
néhány apró változtatással:

3. vrsz. I. sor: „ . _ .nyújtanám ki . . .” - helyett:
.nyújtsam ki. ."

Utolsó vrsz. 2. sor: ,, . . rajtad győzelmesüf' . . _ helyett:
,, . . rajtad győzelmet ül . . ."

15_16 nem lenne-e jó gyűjteményéből egy fiizetkét válogatni s azt sirjára
tenni . . . engesztelő áldozatúl . _ . _ A Tisza Domokos Hátrahagyott
verseinek (TDHV.) gondolatát tehát először AJ. vetette fe . _
Kissé õt is furdalhatta a lelkiismeret, hogy nem segitett tanitvá-
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18-20

nyának még életében verseiből folyóiratokban közöltetni, de mint
tanitványának irta, azt szereti, ha a versek maguknak törnek utat.
(Ld. 1855. júl. zo-i levelét.)

. . . animam . . . | His saltem accumularem donis, et fn ar inanij
Mnnere .P _ ,, . . . jertek, legyen itt liliom, tele kézzel | É vérszinu
vëä, hadd hintsem szét unokámnak, | Hogy lelkét e hiú végtisz-
t g adománya, | Némileg enšesztelje. (Vergilius: Aeneis, VI. é.
84.-86. s. Vergilius Összes M vei. Forditotta: Lakatos István.
Bp. 1967. 229. 1.)

809. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1856. 25.
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/1125. sz., világoskék l.papir,

zz X 14,4 cm, 2 fol., 1_4.. 1.: l. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László hagya-

tékából (ld. AkÉrt. 1899. 665. l. 1125. sz. a.).
M8 A_]`LevIB. I. k. 387-390. 1. Kevés kihagyással.
Válasz Tompa máj. 24.-i levelére.

3
4-
5_6

9

17
33*-34
54-

59
71

76-77
89-92

IOI

a „kis biró” _ a lelkiismeret,
indolentiammal _ hanyagságommal.
a geszti kis poéta . . nincs többé _Tisza Domokos jún. 21-én halt

me .
ıãég Pesten voltak . . én is felrándultam, hogy láthassam, _ AJ.

máj. 23-án utazott Pestre.
serio _ komolyan.
a múlt évi kirándulás örömeit . . . megzavarta _ a kolera.
Kecskemétre hivtak tanárnak, _ ld. AJ. _ Fördős Lajosnak,

16.
áireetus directorság _ felsőbb helyről irányított igazgatóság.
a versek voltak és a kézirat. _ Aj. kisebb költeményei (1856) &

egy előttünk ismeretlen kézirat.
Gregusst egyszer láttam életemben, _ Greguss elismerő bírálata.

máj. 31-től jelent meg; ld. Pesti Napló, ADATTÁR.
Irtam-e már, hogy e delnő mily koszorúkat aratott . . . Kisfaludy

,,Csalódásait“ adták elő _ az akkor 15 éves Arany Juliska a kőrösi
felnõtt múkedvelõkkel játszott, aratta sikerét. Szinészi hajlandó-
ságáról ld. még ADATTÁR.

a laskaleves rajzát _ Tompa rajzolta előbbi levele végére.

810. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1856. jún. 26.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A.3o1/I.
M:

2_3

I7_19

24._25

27-28
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Kiadatlan.
. . elkéstem . . . Tisza Domokos halála megirásával, _ Kovács

János még a halál napján, jún. 21-én megírta AJ.-nak.
Tisza, . . . aligha rövid időn utána nem megy _ Az apa, id. Tisza

Lajos haláláról Kovács János aug. 3o-i levelében számolt be AJ.-
nak.

erösen hivén- és remélvén : hogy . . . eljőnek már valahára bátyámék,
_ AJ.-ék utoljára 1852-ben jártak Szalontán. Látogatásukra azon-
ban ez évben sem került sor.

Az öreg jámboréknál hevert . . . buzát is jónak láttam eladni; _
Az ,,öreg“ Jámbor János _ Arany Sára nénjének férje ekkor már
nem élt (ld. Ercsey 1856. márc. 15-i levelét). _ AJ.-ék buzáját le-
ány11k, Jámbor Kata és férje K. Nagy Sándor őnzte. _ AJ. leg-



utóbbi: ápr. 26-i levelében jelezte, hogy a búza ára Kőrösön is
lejjebb ment, igy érthető, hogy Ercsey, AJ.-ék búzáját értékesí-
tette.

32 Sz. Mihály napig _ szept. 29-ig.

811. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, [1856.] júl. .
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/968. sz., csontszinii l. apír, 21,7 ×

13,7 cm, 2 fol., 1_4.. I.: 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany Lászlld hagyatéká-
ból (ld. AkÉrt. 1899. 661. 1. 968. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 391_g7%.Í. l. Kevés kihagyással.
Válasz Arany jún. 25-i le ére.

2_3 I hiren kezdödö tudósitásoának; _ Tisza Domokos halá-
ár .

7, 12 anginám támadt, . . . homeopathiához folyamodtam _ szívtáji
szorltó fájdalmát, esetleg torokgyulladását _ ,,hasonszenvi"
gyógymóddal kezelte. Erről ld. Tompa 1854.. okt. 21-i levele jz.-t.

26_27 nem láttam . . . csupán tűkörből mint az irás mondja, _ Bıblia,
Mózes IV. 12. 6.

56 A verseket _ A_]. kisebb költeményeinek kötetét.
59 Paıõzzzt, _1d. Palóczy Ábrahám, ADATTÁR.
63 Mi verseídet .s a birálatot illeti; _ Greguss Ágost bírálatát ld.

PNzp1õ, ADATTÁR.
98-99 a botrány . . . Lévai jősival _ a Pesti Napló jún. 25-i számában

jószándékú közlemény jelent meg. Eszerint a Lévay költeményei-
nek II. kötetére közrebocsátott 9 előfizetői íven mindössze 35
előfizető szerepel. Azt is szóvá teszi, hogy AJ. költeményeire sem
ãytält össze 500 előfizető. A Hgyf. jún. 26-i száma a Tompa-jelzete

en hozta le a közleményt. _ Utóbb a PestiN. júl. 3-i száma
korábbi hiradását helyesbitette, közölte, hogy Lévaynak 2oo-nál
több előfizetője gyűlt össze. _ A PNapló tudósítója Pompéry
János volt, ld. Tompa aug. 1 2-i levelét AJ.-hoz.

110 A hölgyfntárból olvastuk julcsa szereplését _ Kisfaludy Károly:
Csalőáások c. vígjátékában. Ld. Hgyf. jún. 14-i sz., ADATTÁR.

812. Kovács János _ Aranynak Geszt, 1856. júl. 9.
Kı MTAK. Kézirattára. a Ms 54.51/190. sz.; világoskék l.papir,

22,4.)-( 14,2 cm, 2 fol., 1_3. 1.: I. szöveg, 4.. 1.: Címzés nincs. -Voinovich
Géza hagyatékából (ld. MTAK. 687/1952.).

Mr Kiadatlan. _
6_7 a szépirodalmat illető külföldi munkák . . . tégedet illetnek. _ A

Tisza Domokos hagyatékából AJ.-hoz került könyveket később
a költő fia őrizte. A szalontai Múzeumnak ajándékozott könyvek
közt ezek közül egy sem szeäiëelt. Így a családihagyatékkal együtt
pusztultak el a Voinovich- ` ban, 194.4-ben.

zz_23 Lermontoff's poetischer Nachlass 1.2. Pusehkin's Werke. L3. _ Ez
az első eredeti versmértéket megtartó fordítás oroszból németre,
Friedıich Bodenstedt előszavával és magyarázó jegyzeteivel,
Berlin, 1852. (A gšűjtemény II. kötetében Bodenstedt saját tizen-
kilenc költemény t _ mint Lermontov forditásokat publikálta.)
_ Puschkinãăvoetische Werke. Aus dem Russischen übersetzt von
Friedrich B enstedt. I.: Gedichte. Berlin, 1854. _ II.: Eugen
Oneíin. Roman in Versen. Berlin, 1854. _ III.: Dramatische
Wer e. Berlin, 1855. _ E művek _Tisza D. édesanyjának ajándé-
kából _ nemcsak Arany Jánosnak jelentettek szomorúsággal
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árnyalt örömet, de hatottak később fia, Arany László költõi
munkásságára ı_s. Rappıch (Berlin): Friedrich Bodenstedt szerepe
az orosz szellemi kincsek németországi és magyarországi terjesztésében
c. tanulmányában utal rá, hogy Aran László pály ját a két fenti
költő műveinek fordításával kezdte. (}Fil.Köz1. 1964. 412-416. l.)

4.1_4.2 megjártam Debrecent, 8 ' látszik, hogy ott szükség is van rám, _
Tisza Domokos halálávalfäbvács János nevelői állása is megszűnt;
utóbb Debrecenben tanította a természettudományokat.

4.4. Szilágyi Pista _ valóban nem ment Debrecenbe. _
53 kiadnám Magyarorszdg Gerinceseit. _ konyve nem jelent meg.
53-55 nem v_isz rá a lélek, hogy ezen időközre is akár a kecskeméti, akár

a kőrösi iskolában tanszéket vállalják. _ Kovács János kőrösi
megválasztásának az iskola 1855/56. évi értesitője utolsó oldalán is
nyoma van. Mentovich Ferenc távozásának bejelentése után a
kovetkezőket kozhz ,,Helyébe Kovács János urat választottuk,
eddigelé a méltóságos Tisza családnál magánnevelôt, jeles termé-
szetbúvárt, s utazót ki legközelebb Tisza Domokos nagyremûıyű,
hazájába halni visszatért növendékével együtt látta a roppant
obeliscusokat, és a magas pyramisokról tekintett alá."

813. Arany _ Csengery Antalnak Nagykőrös, 1856. 10.
Ki MTAK. Kézirattára _ K. 513/67. sz. ; világosk lipapír, 24,5×

13,5 cm, fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2. 1.: üres. Címzés nincs. Arany Lás ó agyatéká-
ból (ld. AkÉrt. 1899. 593.1. 67. sz. a.).

Ma Kiadatlan.
2_3 E küldeményt a Pesti Napló tárczájába szántam .` talán nem lesz

irodalmi compromissio stb. _ AJ.: Tisza Domokos emlékezete c.
cikkét mellékelte, amely a PNapló 14.-i számában jelent meg
(Ld. AJ. kk. X. k. 205-206. 1.), az ifjan elhunyt költő három versé-
vel együtt. _ Bár AJ. reménnyel kísérte Tisza D. költői kísérleteit,
itt mégis „irodalmi engedékenységet" említ.

1o_11 javitni akartam, de aztán visszaállitám az eredeti szöveget . . . _
Mıvel a cikk kézírata nem maradt fenn, nem tudjuk, mit akart
rajta változtatni. (Ld. AJ. kk. X. k. 597. 1.).

814. Czilcz Arnold _ Aranynak Pest, 1856. júl. 16.
Ki MTAK. Kézirattára _ K. 513/1300. sz., csontszinű l.papir, 23,4 ×

15,6 cm, 2 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2.1.: üres, 3_4. l.: Die Leier ruht c. fordítás.címzés aiaca. _ Arany Láazıõ hagyatékából (la. Aran. 1899. 670.1. zgaa.
sz. a.)

M: Kiadatlan.
3_4. Bátorkodom . . . Uraságod egyik költeményének forditását átkülde-

ni ,' _ AJ.: Letészem a lantot c. versének fordítása: Die Leier ruht
címen. Az AJ. kk. I. k. (4.33_4.34. 1.) nem említi.

16-17 Ha netalán Urasáigod valamely észrevételt velem méltóztatnék közle-
ni, _ AJ. észrevéte eit tartalmazó válaszának nincs nyoma.

815. Arany _ Kovács Jánosnak Nagykőrös, 1856. júl. 23.
Ki Tiszántúli Ref. Egyházkerület Nagykönyvtára, Debrecen. _

R. 702, v. világoskék l.papir, 13,5 × 21,5 cm, 1 fol., 1_2. l.: l. szöveg. Címzés
nincs. _ Kovács János hagyatékából.Mz Amy Jam z`a„za-aııza õt ızaaıa. Kõzıiz cainõa Ferenc. vaaúja.
1905. 21. máj. 26-1 sz. 414.1.

Válasz Kovács júl. 9-i levelére.
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9 Remélem, olvastátok soraimat és D. verseit a Naplóban P _ AJ.:
Tisza Domokos emlékezete, PestiN. júl. 14. (ld. AJ. kk. K. k. 205-
206. l._) Tisza D.: versei A pyramisok, Cantica, Feljajáulás. A leg-
utóbbıt _ Domokos utolsó versét _ Kovács János a halálhírt
közlő jún. 21-i levelében küldte.

11-14 A vasárnapi ujságba most küldted a verseket v y . . . a boldogult
által kiildettek be P én az utolsót gondolám. _ At`ı\§asÚjs. 1856. júl.
2o-i sz. (249. l.) közölte Tisza D. négy versét: hármat a PNaplóból
s negy ' " a Vörösmarty halálára c.-t. AJ. ezzel kapcso atban
elmarasztalta Jókait, hogy előbb „nem merte kiadni maga.fejétől”.
(Ld. AJ._Kovácsnak, aug. 25-én.) _

22-23 A 4 aranyat már előbb, a könyveket is Fördős által . . . me kaptam.
_ Az aranyakat _ fia hagyatékából _ Tiszáné küldte gyer-
mekeinek, míg a könyveket _ melyeket Kovács J. júl. 9-1 levelé-
ben felsorolt _ AJ. kapta

23-24 Puskin 2-dik kötete, _ épen a mesterműve _ hiányzik: _ A Bo-
denstedt-féle kiadás II. kötete: Eugen Onegin. Roman in Versen.
Berlin, 1854.

32 A kőrösiek igen sajnálják, hogy meg nem nyertek tanárul ,` _ Erről
ld. Kovács J. júl. 9-1 levelét és jz.-t.

816. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1856. júl. 27.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/969. sz., világoskék l.papir, 28 × 21,7

cm, z fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2. 1.: üres, 3. 1.: Palóczi Ábrahám sorai, 4. l.: üres.
uzazša aiaca. -_ Arany Laazıõ hagyatékából (ıõ. A1.-.Era 1899. õõı. 1. 969.
sz. a. .

M: Kiadatlan.
2 valahára itt vagyunk a névjegyes papírral! _ az „ARANY

JÁNOS" vízječyes levélpapír beszerzését Tompa, illetve gyakorla-
tilag Palóczy brahám vál alta.

817. Palóczy Ábrahám _ Aranynak Hanva, 1856. júl. 27.
Ki Tompa e naıpon írt levelén. Ezért közöljük a szoros abc-rendtől

eltérően, előbb ompa evelét. A formai leírást ld. ott.
M: Kiadatlan.

2_3 én is a te saját levél papirodra irok, _ az ,,AR.A.NY" vízjeigyes
levélpapirt 185 5 őszén, Tompáéknál vendégeskedésük idején gér-
ték barátai a költőnek. Amikor Aûl. aug. 1-i evelében megköszönte,
méltán dohogott, hogy miért ke a hazai gyártmányú szép levél-
papírra ráfogni, hogy angol gyártmány. A evélpapír bal sarkában
ui. domborított nyomással az angol ,,BATH” ( ürdő) szó jelenti a
gyár ,,firmáját”.

818. Czelder Márton _ Aranynak [?, 1856. aug. 1. előtt.]
K: Elveszett. _ Utalás a levélre: „Czelder Márton is felszólított, hogy-`

írjak a losonczi naptárba . .“ (1856. aug. 1. Tompának).

819. Arany -Tompa Mihálynak [Nagykőrös] 1856. [au . 1.]
Ki MTAK. Kézirattára _ K. 513/1126. sz., világoskãk _ „Arany

János" vízjegyes Lpaplír, 28)-(21,7 cm, 2 fol., 1-4. 1.: l. szöveg. Címzés
nincs. _Arany László agyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 665.1. 1126. sz-. a.).

M: AÍTLevIB. I. k. 394-397. 1. Kihagyásokkal.
Ez a evél a FONTES sorozat Tompa Mihály Levelezése c. kiadvány-

ban mint július 1-én kelt levél szerepelt: 341. sz. I. k. 263. 1. -A levél kelte a
kéziraton: „A szünnapok elsőjén.” Az iskolai szünet azonban nem július,
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hanem auigusztus 1-én kezdődött. (Arany László besorolása helyes: AJLevIB.
I. k. 3_94. .) _A levél tartalmából egyértelműen világos, hogy válasz Tompa
előbbı két levelére. Ezek ešyıkéhez meılékelte a vízjegyes levélpapírt, ame-
lyen AJ. ezt a levelet írta. (_ .'Gy.) _ _

Válasz Tompa jul. 4-1 es 27-1 leveleıre.z fia: a htzıffia paäfiuı-Ã. az „ARANY JÁNOS" vizjegyfi papa-ız
ompaj ' .27 " te.

6_7 h ll/Ilênapi levíled nfiııgyon megijesztett volna, hahntem praeveäísiálsz, _
a e re nem igye ztetsz. Tompa júl. 4-én betegség ől.

10 A lélek-angina, _ Tompa valóságos angináról is írt.
14 , Šiiaulêi šãıbıíhtallgat, lš&in;ir,1fáãÍk" _ AJ.: Ősszel c. verséből.
23 g co g vram,- ocr.
43-44 Mentovicsııd. . . elhagycláeršnünket . . Ki csinálja ezentúl a chírki-

varikat, _ . Mentovi erenc, továbbá Charivari, ADATT .
53-54 L. professor _ Lengyel Dániel, ld. ADATTÁR.
67-68 LdDomokosom hagyaáékáből nelêány igen jó könyvet kaptam _

. Kovács János jı' . 9-i level t.
77 Hagymásí és Szilády _ Hagymássy, írói nevén: Tolnai Lajos,

aki későbbi visszaemlékezéseıben érzékletesen örökítette meg
agyıíqfı ızõıtõ-i,aaarat,_ AJ.-t ; ıd. Ap_ATTÁR. _ sziıady Janos
koltoı tehetséget _ mmt arról Tolnaı ıs megemlékezık _ AJ. ıgen

8 nagyriztafiottg" iı'ŠE1'n`1é§A]1?IA"n;zÁ?Í` A s ars' Név: 17 maj nem ,, zi gyi s ajm si . _ zen 1 e en:
äišilãgyi Mihály és Hagymásí (Hajmási) László c. 16. sz.-i szép-

' t ıiája.
85 Pplóezy Ãbrist köszöntöm és köszönöm . . fáradozását _ a levél-

pap r ügyében.
90, 96 julcsa . . . midőn előszög communicáltak. _ Protestáns ú.rva-

csoraosztás vagy ko 'rmáci .
106 A mit verseim bírálatáról mondasz. _ Greguss Ágostonak az AJ.

Kisebb Iíölteményeivel foglalkozó cikkei kapcsán: d. Pesti Napló,
ADATT R.

128 a gyalázatos hangsuly-pert olvasod-e P _ A vita Egressy Gábor és
egy névtelen cikkíró között folyt a Pesti Naplóban a magyar
hangsúly kérdéséről. 1856. júl. 8-án jelent meg Egressy cikke, ezt
követte a Szegény Egressy ügy c. közlemény (23-24 -i sz.) s végül
az Igéret beváltása c. (30-31-i sz.-ban.)

820. Feldinger (Földényi) Frigyes -Aranynak [Pest, 1856. au . 3. kb.]
Ki Elveszett. _ Utalás a lev e Voin. AJé. II. k. 407. l.-n: „Šranytól

Liszt Ferenc miséjének előadása alkalmára is kértek költeményt." _ AJ.
aug. 5-én Feldingernek: „Tegnap vettem becses sorait . _” _ Feldingert
Eéyııılššáëı Vörösmarty: Liszt Ferenchez c. költeményének emléke indította e

821. Kovács János _ Aranynak Geszt, 1856. aug. 4.
Kı MTAK. Kézirattára _ Ms 5451/191. sz.; Csontszinű lipaplr,

20,9 × 13,9 cm, 2 fol., 1-3. 1.: I. szöveg, 4. 1.: üres. _ Címzés nincs. _ oino-
vlch Géza hagyatékából (ld. MTAK. 687/1952.).

Mi Kiadatlan.
Válasz Arany júl. 23-i levelére.

6 meg hivnak általam, _ AJ. Tiszáék meghívását nem fogadta el.
Ha J. elfogadja: a Tisza családot ért újabb csapásoknak lett
volna tanúja: meghalt id. Tisza Lajos és kisunokája. _ Augusz-
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tusbanvârašpãf hét napot töltött Pesten (ld. Tompának, aug. 30),
eze.nkí ` Ova sem utazott.

21 A Pesti äíıplóljíinkiözšgttlãsoraidat olvastak, _ A PNapló júl. 14-i
számában. . A . . . . 205-206. l.

24-26 A Vasárnapi ujságba . . . még maga küldte a megjelent verseket,
s bámulok rajta hogy csonkitatlan megjelent. _ Felelet AJ. kérdésére.
Kovács J. főleg a Vörösmarty halálára c. (Assuan, január 14. 1856.)
költemény csonkítatlan megjelenésén csodálkozott. A vers
tom romjai közül Alšıár mezejére vetíti az ifjú költő tekintet t,
ahol ,,haddöntő Arp d", maj a „győző László herceg"-et látja s
hittel hiszi, hogy: „nem halott a kö tő I"

Emléke állni fog el nem enyészve,
Ezrek során, mint állnak e romok.
Neve, a nemzet templomára vésve,
Míg áll a templom, addig élni fogl

De jajšl- meddig lehet így halhatatlan?
A ros adó szentegyház alig tart;
És kel a kerdes, 1 gyan bar hivatlan,
Hátán még meddig hord a föld magyart?

26-27 Puschkint nem találom sehol, meglehet hogy Gyulainál lessz. _ A
Tisza Domokos könyveiből AJ.-nak ajándékozottak közt volt a
három kötetes Puskin két kötete. Bodenstedt fordításában. A II.
kötet: az Anyegin hiányzott.

29 Az iskolai előljáróság és Szilágyi barátunk levelére . . _ E két
levélben a kőrösi gimnázium tanárául hívták Kovácsot, aki azon-
ban a debreceni kollégiumot választotta.

35 minden féle Mikiilástól független lennék ,° _ Mikulás János volt a
debreceni ref. gimnázium cs. kir. iskolafelügyelője is. Kovácsot az
vonzotta az újonnan szervezett tanítóképzõhöz, hogy az még nem
tartozott állami felügyeleti szervhez. ˇ

40-41 Kálmán _Tisza Kálmán, Domokos bátyja.

822. Arany _ Feldinger (Földényi) Fıigyesnek Nagykőrös, 1856.
aug. 5.

Ki MTAK. Kézirattára. - Ms 5086/237. sz.; Szürkés l.papir, 27,2 X
21,7 cın, 2 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 4.1.: címzés.Tö1t viaszpecsét. Postai pecsétek:
bélyegen NagyKőrös 5/8 [= aug. 5.], Pesth 6/8 [= au%í6.]. _ A levél kéz-
irata Voin. AJé.II. k. 407. 1.-n a 270. sz. jz. szerint: ,, agurányi Sándorné
Nyirák Ilona ny. követségi irodaigazgató birtokában van, Bécsben." _ Az
első közlő szerint: ,,özv. Nyirák Lajosné tulajdonában." _ A levél kézirata
Varjas Bélától keriilt az MTAK. Kézirattárába.

M: Arany jánosnak egy kiadatlan levele. Közli: dr. Joó Imre. Nagykő-
rösi Hirlãp. 1913. 14. sz.

V asz Feldinger (Földényi) Frigyes kb. aug. 3-i elv. levelére.
2-4 már mára be kellett volna küldenem a költeményt . kérttöket nem

teljesithetém. _ Feldingerék nyilván Vörösma.rty: 1841-ben Liszt
Ferenchez írt költeménye nyomán kértek ezúttal verset AJ.-tól.
Ekkor készültek Liszt: Esztergomi' miséjének bemutatójára. Sci-
tovszky János hercegiprimás kérte fel a művészt, hogy az esztergo-
mi bazilika felszente ésére írjon ünnepi misét. Festetich Leó gr.,
a kormány fizette besúgó azt hangoztatta, hogy a mű élvezhetet-
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len, előadhatatlan. Augusz Antalnak, Liszt hűséges barátjának
köszönhető, hogy 1856. aug. 31-én bemutatták Esztergomban. (Ld.
Zenei Lexikon. Szerk. Szabolcsi Bence _ Tóth Aladár. B . 1965.
II. k. 464. l.) _ AJ. válasza Feldinger kérésére indokolt, elsgsorban
a személyes élmény hiánya miatt.

823. Ercsey Sándorné Nagy Karolina _ Aranynak Nagyszalonta,
1856. aug. 8.

Ki NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. A borítékon vörös
viaszpecsét. _ Postai bélyegen: Nagy_Szalontha 10/8 [= aug. 10.], Szeged-
f[elé] 12/8 L= aug. 12.], Nagy Kőros 12/8 [= aug. 12.].

Mi Kıadatlan.
2

22-24

25-26

délbe .ra orakor érkezet meä Laczi _ Ercseyné e sértett l1a.n.g`ú,
kezdetleäs fogalmazású és elyesírású levele híven tükrözi el-
háborod ukat, hogy AJ.-ék ez évben a szünidőt nem náluk,
Szalontán töltötték. Az elmúlt évben el tudtak menni Tompáékhoz
Gömörbe, most miért nem jöttek haza rokonaikhoz? Mi rt csak
Lacit küldték maguk helyett?

inkáb is pestre mint szalontára . aki nagy Kőrösön lakik nem
vágyik ide ki véve Károlit. _ Ercseyéket AJ. pesti útjai is félté-
kenységgel töltötték el, holott oda AJ. nem családostul s éppen
legutóbb a szalontaiak kérésére ment Barabás Miklóssal lefestetni
magát. _ Károlyi Sámuel a Szalontáról Kőrösre származott orvos.

Sándor anyira levert let, hogy . . . egy pár sor irás rasem méltaták
- Ercsey Sándor aug. 15-i levele _ feleségéhez hasonlóan _
szemrehányó. _ AJ. aug. 20-i válaszában megírta az okokat,
amiért nem mehettek. Ercsey szivében a tüske azonban továbbra
is bent maradt (ld. aug. 24-i levelét).

824. Mindszenty Gedeon _ Aranynak [Eger, 1856. aug. 8. kb.]
Ki Elveszett. _ Utalás a levélre: Voin. AJé. II. 380. l.-n: „Mindszenti

Gedeon a lapokban olvas a kőrösi gimnázium értesítőjének tanıılmányáról,
rögtön kér egy példányt" stb. Voirıovich ez után zárójelben jelzi, hogy a levél
,,kiadatlan“, tehát 1944-ig, az AJ. hagyaték pusztulásáig, megvolt. _ Kb.
aug. 8-ról kelteztük, mert Toldy Ferenc is e napon kérte a tanulmányt AJ.-
tól, az ÚjMagyMúz. számára. _ AJ. Mindszentynek írt levelére nincs utalás.

825. Toldy Ferenc _ Aranynak Pest, 1856. aug. 8.
Ki MTAK. Kézirattára _ K. 513/881. sz.; csontszinű l.papir, 25 × 23

cm, 2 fol., 1. l.: l. szöveg, 2_3. l.: üres, 4. l.: címzés. _Viaszpecs t kivágva.
Postai pecsétek: bélyegen Pesth 9/8 [= aug. 9.], Nagykőrös 9/8 [= aug. 9.].
_ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 616. l. 881. sz. a.).

2-3

7-9
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Mi AJLevIB. II. k. 57-58. Teljes szöv<ãg._
olvastam Kd jeles értekezését a NK rosi főgymn. idei Tudósitvá-

nyában, -Az AJ.: A magyar nemzeti vers -idom c. értekezését tar-
talmazó kiadvány pontos cime: „Harmadik Tııdósítvány a nagy-
kőrösi helv. hitv. evang. Főgymnasiumról 1855/56-ki tanévben."
Szerkesztette Warga János, igazgató. Kecskeméten, nyomatott
Szilády Károlynál, 1856. _

ha Kd megengedné, hogy azt az UjMMuz IX. füzetében ujra
kiadhassam _ AJ.. tanulmánya valóban megjelent a Tud. Akadé-
mia Toldy Ferenc által szerkesztett folyóiratában, az Újliılagy.
Múz.-ban. 1856. IK. 441-483. l. _ Eddig kiadatlan részeit d.ÚjMagyMúz., ADATTAR.



826. Tompa Mihály _ Aranynak [I-Ianva, 1856.] aug. 12.
Ki MTAK. Kézirattára _ K. 513/970. sz. ; csontszinű äpapír, 25,1 ×

19,8 cm, 2 fol., 1-4. 1.: 1. szöveg. Címzésnincs. _Arany Lás óhagyatéká-
ból (ld. AkÉrt. 1899. 661. l. 970. sz. a.).

Mi Kiadatlan.
.Válasz Arany aug. 1-i levelére.

3 oszlop közé zárom . . . soraimat, _ Tompa a levélpapír első lapját
ceruzával bekeretezte.

8 líãkgó is igérkezett de nem jött el ,' _ nyilván e levélben leírt halál-
ãse al miatt nem mehetettáıšőröãre sem, ahova Ahjl. vga azzal a
`úv , aki a kőrösi ' ium an szeretett vo a ttségizni.

(Ld. AJ. _ Tomp@ . 1.)
16-17 [Lévayt] Pompéri még csúffá is tette, kiirván a Naplóban, _ Pom-

péıgzeazt hozta nyilvánosságra, hogy Lévay verseire mily kevés
elő ` tő akadt. Részletesen ld. Tompa júl. 4-i levelét és jz.-ét.

31 Látod Laczi! _ Tóth László, Lévay miskolci kollegája.
51 várta a successiót; _ örökséget.
61 örülök hogy Laczkó elutazott, _ Arany Laci Szalontára ment.
64 Mentovicsot sajnálom/ _ a marosvásárhelyi gimnáziumhoz

ment.
67-70 julcsa feletti ag odalmunk . . . Superflua cautela non nocet! _

Arany Juliska szinfátszói sikerei miatt jegyzi míg, hoã ,,a felesle-
ges elővigyázat nem árt !" A színészi pályától f tett .

77 A hangsul feletti historiáról _ Egressy Gábor vitájáról a ma-
gyar hangsúiy kérdésével kapcsolatban ld. AJ. Tompának irt aug.
1-i levelét és jz.-t.

97 az Emléklapok kipotlására . . . küldött kézirat _ AJ. lemásoltatta
Tompa számára az 1850-ben Szilágyi Sándor szerkesztésében me -
jelent Magyar Emléklapoknak azokat a lapjait, amelyek barátja
példányaiból hiányoztak.

827. Ercsey Sándor _ Aranynak Nagyszalonta, 1856. aug. 15.
Ki NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mi.kro-

filmtára A.3o1/I.
Mi Kiadatlan.

2-4 Laci folyó hó 9én hozzánk megérkezvén, . . . hogy bátyámék nem
jőnek el, hinni nem akartam. _ Ercseyné aug. 8-án azt írta, h
Laci az nap érkezett. E levelében olvasható, hogy férje mennydã
,,levert lett". _ Ercse csak felesége után kilenc napra tudott
tollat fogni, de neheztelése még ekkor is eleven.

9-11 azon hallatlan indolentiát . . . mé csak egy sorra se érdemesit; _
AJ.-t sógora _ felesége aug. 8-i leveléhez csatlakozva _ közö-
nyösséggel, részvétlensššgel, nemtörődömséggel vádolja. _ AJ.
utoljára áêpr. 26-án írt gorának. _ Szalontára nem menetelüket
_ ugy v te _ éppen az jelezte, hogy nem is írt róla. Az összes
visszatartó okokat aug. 20-i levelében türelmes szeretettel sorolta
fel Ercseynek, aki azonban AJ. érveit nem tudta elfogadni. (Ld.
Ercsey aug. 24-i levelét.)

828. Mezey Ferenc _ Aranynak [Nagyszalonta] 1856. aug. 19.
Ki Elveszett. _ Utalás a evélre: „Mezey kérte föl a kö tőt a város

nevében”, tegye lehetővé, hogy Barabás megfesse arcképét. (Ld. Voin. AJé.
II. k. 361.1.-n: ,,aug. 19. kiadatlan” levél.)
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829. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1856. aufio.
mm KZKNSZÉJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ AK. Mikro-

tára .299 .
Mi Ercsey, 113-115. 1. Kihagyásokkal.
Válasz Ercseyné aug. 8-i levelére.

3_4 Te egészen le voltál verve, irja ó, _ Ezek szerint AJ. e levele írása-
kor lıãıég nem kapta meg sógora aug. 15-i, szintén szemrehányó
eve t.

9-10 az, hogy nem irtunk, jeléül szolgálhatott annak, hogy aligha számol-
hatunk ez évben utazásra; _ AJ. ezt megelőzően, ápr. 26-án i.rt
utoljára sógorának. Ha valóban tervezhettek volna utazást Szalon-
tára, bizonyára idejében megirták volna.

27-28 az angaria . . . rendkívüli kiadásokkal van terhelve, _ AJ.-ék kis
földjéből, házából várható bevétel.

36 mikor egy vacatiót már nálatok és Geszten töltöttem _ 1852-ben, az
iskplız-Li szünidőben, amikor Ercseyék, illetve Tiszáék vendégei
vo t .

48 Laczit verd meg helyettem, hogy még egyszer se irt, _ Arany Laci _
apja sãgmreı-ıllıányására s nagybátyja unszolására _ aug. 24-én
v gre sz " einek.

50-51 vajon nem éreztettétek-e vele neheztelésteket a szüleire .P _ AJ.-ban
_ sâgornője levelének olvasásakor _ méltán merülhetett fel ez az
agg alom. _ AJ. a továbbiakban nagy dıcıâlomáciai érzékkel fejez-
te ki hitét, hogy Lacit szeretettel fogadt .

58 Én Pestet megjártam _ Mint az előbbiekben már írta, nem csalá-
dostul volt a fővárosban, mint szalontai rokonai vélték.

64 azóta, hogy irtam neked _ ápr. 26-án.
88-89 [Julcsa] műkedvelő társaságban lépett föl, mint Luca kisasszony

Kisfaludy Csalódásaiban. _ Arany Juliska komoly színészi adott-
ságairól ld. nála, ADATTAR.

90-91 köszöntsd nevemben janit _ felesége másik testvérét.
91-92 Az én szegény családomból tán már alig is van valaki _ Sára nénjét

1853-ban vesztette el.

830. Csengery Antal _ Aranynak [Pest, 1856. aug. 20. kb.]
Ki Elveszett. _ Utalás a levélre AJ. aug. 22-i válaszában: . gyá-

szos leveled” _ Géza fia elvesztéséről.

831. Arany _ Csengery Antalnak Nagykőrös, 1856. aug. 22 .
Ki MTAK. Kézirattára _ K. 513/68. sz.; világoskék .papir, 27,7 ×

24,3 cm, 2 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2_3. l.: üres, 4. 1.: címzés. Vörös viaszpecsét
maradvány. _ Postai pecsétek: bélyegen Nagy Kőrös 23/8 [ı= aug. 23.],
Pesth 24/8 Fríih [= aug. 24. korán] ,,Nach Abgang der Post". _ Arany
László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 593. 1., 68. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Válasz Csengery kb. aug. 20-i elv. levelére.

2_3 leverően hatott rám és ránk, kik most itt vagyunk, gyászos leveled. _
Csengery kis fiának, Gézának halálát írta meg. Ekkor AJ.-éknál
tartózkodott Gyulai Pál, aki a következőket írta AJ. levelére:

Kedves barátom !
Hogy Géza halála mikép hatott ream, képzelheted. Vigasztalni merné-

lek, ha nem tudnám, hogy erősebb lelked van, mint nekem, kit még csekély
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balesetek is lenyomnak. Az ég áldjon! Holnap utan bemegyek Pestre s pár
napot veled akarok tölteni, ha ugyan elfogadhatsz.

barátod oyaıai
882. Arany _ Mezey Ferencnek Nagykőrös, 1856. aug. 23.
Ki NSZAJEM. _ Mezey Ferenc hagyatékából. _ MTAK. Mikrofilm-

tára A.300/I.
Mi Arany jános egy kiadatlan levele. _ Ország-Vflág, 1896. 23. jún.

366. 1. _ Dánielisz Endre: Egy Arany-portré története. Igaz Szó 1960.
766-767. l. _

Válasz Mezey aug. 19-1 elv. levelére.
2-3 első pillanatban nem tudám, mire határozzam el m amat.

Mezey Ferenc kérte, festesse le magát Barabás Nagy-
szalonta részére és költségére. AJ.-t áthatólag meghatotta a szán-
dék. A kérdést mérlegre tette. Beleegyezését közösségi szempontok
irányították.

10-12 Önök példája . . . remélem, hogy számos utánzókra fog találni a két
hazában. _ Magyarországon és Erdélyben.

22-24 nincs forróbb ohajtásom, mint az, hogy egykor szülőföldemen
pihenhessek meg az élet terheitől .` _ E vágya késõbb, amikor leánya
Szalontára ment férjhez, erősödött; ld. Ártatlan dac c. versét.

28-29 ohajtanám, hogy az még a szünidő alatt megtörténjék, _ Barabás
Miklós ez ü ben szept. 6-án írt AJ.-nak. _ Mind Mezey Ferenc
felkérő leveg: mind Barabás Miklósé a családi hagyatékban volt.
Voinovich Géza mindkettőre mint „kiadatlan”-ra hivatkozik
(Voin. AJé. II. k. 361. 1.). Tehát ezek is a Voinovich villában égtek
el 1944-ben. _ AJ. 1856. okt. 3-án már beszámolt sógorának kérve,
hogy Mezeyvel is közölje, mint festette le Barabás. _ A művész
emlékirataiban AJ.-sal nem foglalkozik. _ Arany László _ a fest-
ménnyel kapcsolatban ezt írja atyjáról: „Arany jószántából soha-
sem készíttetett arczképét ; valami nógató alkalomnak kellett lenni,
hogy elszánja reá magát." _ A Nagyszalonta megrendelésére ké-
szült képet í írja le: „E képen a körszakáll már hiányzik s a
bajusz sem ošfyborzas, mint az 1855-iki rajzon. Nyakkendője cso-
korra kötött fekete selyem kendő; öltözete attila, melynek fennálló
galléra bársonynyal van bélelve, és fehér mellény. Életnagyságú
térdkép. Eredetije régebben a nagyszalontai városház tanácstermé-
ben állt; . . . most aszalontai Arany-emlék szobában őrzik. Efölvé-
tel [festınén ] után készült 1883-ban, szintén Barabás Miklós által
a M.Tud. Akadémia képes termében levő olajfestményü életnagy-
ságú térdkép." (Ld. AJ. Hátrahagyott Versei Bp. 1888. 529-
530. 1.) _ A kép eredetije na jainkban a naúgyszalontai Arany
János Emlékmúzéumban van (ıšalonta, Muze Memorial Arany
fláá.;ıos); az akadémiai Arany portré pedig a M.Tud. Akadémia szék-

ának elnöki tanácstermében. _ Az összes AJ.-ról készült

Ü?is É.

festményekről, szobrokról, fénykéãkről ld. Wagner István: Száz-
húsz esztendő Arany-arca c. tan yát. (Korunk, 1967. II. fé.
788-795. 1.) _ Wa er István tanulmányát két erdélyi művész
Aranyról keszült allãbtásának ké diszíti: Kozma István fém-
domborítása és Hunyadi László enãeékaplakettje: háttérben a Cson-
katoronnyal: ,,1817_1967“ feliratt . _ Az 1856-ban készült
Barabás_Arany portré csak 1857-ben került Nagyszalontára.
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Éãnezzel kapcsolatos levelezést ld. az AJ. kk. következő, KV1`I.k.-

833. Arany László _ Aranynak [Nagyszalonta, 1856. aug. 23.]
Ki Elveszett. _ Utalás a evélre: Ercsey au . 24-én Aranynak: „Én

ma és tegniëp falun voltam . . . Laci ez alatt utnak inãitá viselt dolgait tartal-
mazó level t,” _ AJ. Kovácsnak: ,,Irja Laczim, hogy most meg Lajoson
történt baleset."

834. Heckenast Gusztáv _ Aranynak Pest, 1856. a . 23.
Ki MTAK. Kézirattára _ K. 513/219. sz.; csontsäű l.papir, bal

sarkában: „Kiadó _ Könyvkereskedés Heckenast G. Pest barát-tér, kalap-
és himző-utczai sarokház, 1.szám."_28,2 X 22,7 cm, 2 fol., 1. l.: l. szöveg,
2_3. l.: üres, 4.”l.: cimzés. _ Postai bélyegzők: bélyegen Pesth 23/8 [= aug.
23.], Nagy Kőros 24/8 [= aug. 24.]. _ Arany László hagyatékából (ld. A .
Ért. 1899. 597. l. 219. sz. a.).

Mi Kiadatlan.
2 Mikulás Ur _ Mikulás János, a pesti kerület protestáns iskolái-

nak felügyelője, aki nemcsak a nagykőrösi gimnázium iránt tanú-
sít ,,türhető jóindulatot", hanem Aranynak is jóindulatú párt-
fogója. (Ld. Voin. AJé. II. k. 262. 1., Falk Miksa és Kecskeméthy
Aurél elkobzott levelezése. Szerk. An al Dávid. Bp. 1925. 537. 1.)

6 egy olvasó könyvnek hiányát _ a kãızdés tehát nemcsak Aranynak
okozott gondot tanári munkájában, aki a Na kőrösön használt
Lonkay-féle olvasókönyvet nem tartotta kielãšítőnek és inkább
Toldy Ferenc Példatárához fordult, az irodalomtörténet tanításá-
hoz pedig a mohácsi väzig terjedő időszakra nézve ugyancsak
Toldynak A magyar nemzeti irodalom története c. kétkötetes művét
(Pest 1851-52.), majd innen kezdve a Kisfaludy Sándorig terjedő
időszakhoz ugyancsak Toldynak A magyar költészet története c.
munkáját (Pest 1854.) használta vezérfonálnak, végül pedig m a
irt tamtványai használatára irodalomtörténetet. (Ld. Voin. Aafé.
II. k. 266. és 269-270. 1.). Mikulás János sürgető nyilatkozata,
amelyet Heckenast közvetít Aranynak, az olvasókönyv hiányát
országos kérdésnek látja, pótlását ezért szorgalmazza.

10 Önök az e tekintetben létező hiányt pótolva _ Arany Szilágyi Sán-
dorral dolgozott az olvasókönyv szerkesztésén. A két kötetre terve-
zett mű első részével 1854 végén készültek el. A negyven ív terje-
dehnű kézirat egyrészt az e íkus költészet ősibb műfajait: az eposzt,
mondát, mítoszt és legendát, másrészt a történetírás műformáit
mutatta be szemelvényeken és műfajonként közbeiktatott ehnéleti
fejtegetéseken. (Ld. Voin. AJé. II. k. 267-268. 1.) A művet be-
nyújtották engedélyezésre a tanügyi hatósághoz (ld. Arany Er-
cseynek 1855. jan. 17-én írt levelét);de bár Arany szerint a műből
„teljesen ki volt zárva a politika és aszerelem, s épen ezért kii-
lönös nehézséggel a gyűjtemény összeállítása", az enged yt nem
kapta meg. (Ld. Benkó Imre: Arany jános tanársága Nagy-Kő-
rösön. Nagy-Kőrös 1897. 73-74. l.) Ez idő tájt ugyanisanéınet
nyelv szélesebb iskolai érvényesítésére törekedett az önkényuralom
oktatáspolitikája.

8_9 eddig minden egyéb il féle irodalmi vállalatot visszautasitott, _
Mikulás János tehát az eliutasítás ellenére továbbra is folyamatosan
elsőbbséget biztosított Arany és Szilágyi Sándor tervezett olvasó-
könyvének.
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12-13 pénzbeli előle ezést adtam, _ az előleg összege ismeretlen.
Heckenast íveiént r forint 30 krajcár tiszteletdiját ajánlott
meg a szerkesztőknek. Voinoviclıi . 167. 1.) _ [Sándor István
jegyzete.]

835. Ercsey Sándor _ Aran ak Nagyszalonta, 1856. a . 2 .
Ki NSZAJEM. _ Ercsey šáıiiıdor hagyatékából. _ Mikro-

filmtára A. 301/I.
Mi Kiadatlan.
Válasz Arany aug. 20-i levelére.

3-4-

22-23

35-"37

4-Í“"4-2

45-46
64-65

67_68

69_70

80

84
95

Laci . _ útnak inditá . . . levelét, _ AJ. kérte sógorát, irassa-
nak már fiukkal, mert Szalontára érkezése óta (aug. 8.), még
egyetlen sort sem írt haza.

még a tavaszon . . . megirtam . . . a szekérbért, . . . fizetem. _
Ercsey ezt valóban igérte, de nem ez évben, hanem 1855. aug.
29-i levelében. Ajánlatát azzal indokolta ott is; még mindıg
olcsóbban jön ki, mintha ő kelne útra kiskorú gyermekeıvel.

ha lábom csak rövid időre ki vonom is, a legzsirosabb falatokat . .
szoktam elszalasztani. _ Ercsey munkájával járt, hogyha
nem ãıartózkodott otthon, ügyfelei más szalontai ügyvédeket keres-
tek f .

A télire valókat . . talán jobban belehetett volna szerezni, mint
Kőrösön. _ Amikor Ercseyék is meãenyhültek az elmaradt láto-
gatás miatt, a télen egy disznót k" dtek AJ.-éknak; ezzel igye-
ëeztek sok szemrehányásukat feledtetni. (Ld. AJ. dec. ro-i leve-

t.)
Legfőbb ok a bátyám által felhozottak közt, a nem dolgozhatás. _

AJ. e nyáron a Csaba-trilógia II. dolgozatával akart foglalkozni.
minap Kovács is azzal újságolt hogy eljőnek,' _ Kovács János

aug. 4-1 levelében közvetítette Tiszáék meghívását, azonban AJ.
aug. 25-én neki is azt írta, hogy nem mennek.

aciról nem is irok . . . ő jól tölti idejét,' _ AJ.-t aggasztotta;
Ercseyék nem éreztették-e vele is neheztelésüket, amiért AJ.-t
és többi családtaãát hiába várták.

Az idén néíy öböl és 3. véka buzájokkal számoltak be . . . K.
Nagy Sándor k, _ AJ. nővérének leánya: Jámbor Kata és férje
K. Nagy Sándor.

janinak hirét sem hallom. _ Fivére, Ercsey Jánosét, aki Sályi
községben volt jegyző.

Károly _ fö dműveléssel foglalkozó testvérük, Ercsey Károly.
az öreg Tisza a mult éjszaka meghalt. _ id. Tisza Lajos, Domokos

édesapja.

836. Arany _ Kovács Jánosnak Nagykőrös, 1856. auš. 25.
Ki Nagyváradi Tartományi Múzeumban; utóbb a N zAJM.-ban. _

MTAK. Mikrofilmtára A. 301/I.
Mi Varga józsef: Beszámoló romániai tanulmányutamról. MTA. Nyelv-

és Irodalomtudományi Osztályának közleményei. VII. k. 1955. 3_4. sz.
447- 8. l. _ A levél történetéről Varga József azt írja, hogy a címzett
unokájától, Dr. Andrássy Ernő mihályfalvı orvostól került a Nagyváradi
Tartományi Múzeumba s onnan Szalontára. _ Továbbá Dánielisz Endre:
Egy ismeretlen, geszti vonatkozású Arany levél. Gyulai Erkel Ferenc Múzeum
Kıadványai. 50. Gyula, 1963. 15. 1.

Válasz Kovács aug. 4-i levelére.
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2-4
1 1-13

18_19

zo

zz-23
28_29

A méltóságos úrék szíves meghlvását köszönöm, -- közben id.
Tisza Lajos aug. 23-án meghalt. (Ld. Ercsey aug. 24-i levelét.)

Ertsey Sándor komolyan neheztel, hogy annyi idö óta nem voltam
Szalontán nála _ 1852 óta. (Ld. Ercseyné aug. 8-i és Ercsey aug.
24.-i leveleit.)

Ballagi Károly (Mórzˇcz öcscse) _ Ballagi Kecskemétről jött át
a kõrösı gimnáziumhoz.

Gyulainál a Puschkin nincs. _ Műveinek II. kötete, amely
hiányzott abból a három kötetbõl, amelyet AJ. _ többek között
_ Tisza D. hagyatékából kapott ajándékba.

Furcsa! hogy bántak ezek a lapok szegény Domokosunk versével . . .
a Vörösmart halálára írt költeménnyel _ A szerkesztők oldalá-
ról nézve nãnileg érthető volt a tartózkodás Tisza D. verseivel
kapcsolatban. Mivel köztııdott volt, ho AJ. a tanitó mestere,
úgy vélték, ha 6 közlésre alkalmasnak täluá tanítványa verseit,
be is küldte volna. _ Tisza D. halála után megjelent verseiről ld.
A_]._Kovács Jánosnak irt júl. 23-i levelét és jz.-t. _ Tisza D.:
Vörösmarty halálára c. verse nincs e kötetben.

837. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1856. avtg. 30.
K:MTAK. Kézirattára- k. 513/1127. sz.; csontszin l.papir, zz,5)-(

14,8 cm, z fol., 1-4. 1.: 1. szöveg. Címzés nincs. -Arany László hagyatékából
(ld. AkÉrt. 1899. 665. l. 1127. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 398-400. l. Kihagyásokkal.
Válasz Tompa aug. Iz-i levelére.

1

9

20

24
31-34

36

51

57
59_6o

66
71-72

75-76
77-73

102
107

II00

My dear! _ Kedves I _ Petőfi ezzel az angolos megszólltással
kezdte 184.8. nov. 15-i AJ.-nak írott levelét. (AJ. kk. XV. k. 232. 1.)

leveled első soraiban felfü geszted kiváncsíságomat _ Tompa ui.
levele első oldalát ceruzával, bekeretezte.

Erdélyi _ Erdélyi János.
T. Laczinak, _ Tóth László, aki Lévayval kártyázott Tompá-

nál. Ld. Tompa aug. Iz-i levelét.
szomorú eset az a Barkasíé . . . tegnap meglátogat . . . Barkasi,

volt ado. ágens . rokona volt. _ A miskolci Barkasi megégett
(ld. Tompa aug. 12-i levelét). A_]'.-hoz látogató rokona aze õtt
udvari ügyvivő volt.

Hogy programmot nem kaptál, . . . csodálkozom. _ AJ.: A
magyar nemzeti vers-idomról c. tanulmánya mint „p1`ogramérteke-zés" jelent meg a ızõzõsi gimnázium Em-z-sıızõjében 8 ebbõl AJ.
Tompának is küldetett.

Pesten voltam. _ AJ. pesti útjáról Ercseynek is beszámolt aug.
zo-ár.

Az öreg Tisza is meghalt. _ Id. Tisza Lajos aug. 23-án hunyt el.
A falómia Szalontán . haragszik .' _ mivel AJ.-ék várt láto-

gatása elmaradt. Ld. Ercseyné aug. 8-i-, Ercsey Sándor aug. 15-i-,
AJ. aug. zo-i levelét.

Fátyolt és a Pétert _ Tompa lova és kocsisa.
A levélpapiros dolgábanz' kiegyenlités legyen! _ Az AJ.-nak

készült vízjegyes levélpapirt Tompa nem engedte, hogy barátja
Ld. aug. Iz-i levelét.

Mentovícs . . Erdélyben van. _ Marosvásárhelyen.
Szilágyi Sándor . . passer solitarius. _ Magányos veréb.
Retirádon _ árnyékszéken.
Si alíquando sanus jaero _ ha valaha egészséges leszek.



111 „Áldatlan üresség" mint Toldi mondaná. _ Toldy Ferenc írtaA „egyedet zzz`ge„y0kzõı az ÚjMagyMúz.-ban. Ld. ADATTÁR.
838. Kovács János - Aranynak Geszt, 1856. aug. 30.
Kı MTAK. Kézirattára _ Ms 54.51/192. sz. ; világoskék l.papir,

zz,4.×14.,z cm, 2 fol., 1-2. 1.: 1. szöveg, 3_4.. 1.: üres. Címzés nincs. _
Voinovich Géza hagyatékából (ld. MTAK. 687/1952.).

M: Kiadatlan.
2_3 sajnáljuk, ha f.hó 4-kén kelt levelemre való mély hallgatásod azt

jelentené, stb. - AJ. aug. 25-i és Kovács J. e levele keresztezték
egymást.

5_6 az egész családra számitottunk, s csak a barbucot kaptuk ,' _ Az
akkor tizenkét éves Arany Lacit nevezi igy, akit hétéves korában
_ baráti körben _ ,,Marokvas"-nak is hivták.

8_9 láthattad a hozzád is eljutott halotti jelentésből; szegény öreg úr stb.
_ Tisza Lajos, aki aug. 23-án követte a halálba Domokos fiát.
Özvegye egy évben vesztette el fiát, férjét, unokáját.

15 Margit - id. Tisza Lajosék unokája.
z4._z5 örömmel hallottuk Mezeinek s a Szalontaiaknak . . . szép szándé-

kukat. _ Azt ti., hogy AJ. arcképét megfestetik Barabás Miklóssal
30 Székely jósinak _ Harmadrangú költő, ld. ADATTÁR.

839. Arany _ Erdélyi Jánosnak Nagykőrös, i856. szept. 4..
Kı Erdélyi Tár. T. Erdélyi Ilona tulajdonában. _ Szür éskék l.papir,

28 × zz cm, 2 fol., 1-4.. 1.: 1. szöveg. Címzés nincs.
Mı VasÚjs. 1882. 45. sz. 714.-715. l. _ AJLevIB. II. k. 93-Ioz. 1. -

ErdélyiLev. II. k. 1.30. sz. 134.-138. l.
Válasz Erdé yi Jánosnak a PestiN. 1856. aug. 26-val kezdődő, szept.

3-val bezáródó Arany jános c. ötfolytatásos cikkére. Ld. még Erdélyi János:
Pályák és pálmák. (Bp. 1886) 355-439. l. _ _

3 czélja birálni, nem dicsérni, _ AJ.-t magát ıs zavarták a róla
irt dicséretek, mint pl. Gyulai cíkksorozata a Bp. Hirl.-ban: „egész
Magyarország poétáit rám haragitja. . _ rta 1855. júl. 1-én
Szásznak. Ugyanilyen hatással voltak rá Greguss Ágost cikkei
a PestiN.ban. (Részletesen ld. e lapoknál.)

5-7 jogosítva érzem magamat, úgy nézni a recensiát, mint anticipált
szavazatot az utókorból, _ Erdélyi AJ. helyét kívánta kijelölni
irodalınunkban. Ezért tartotta szükségesnek AJ. a választ meg-
adni oly kérdésekben, amelyekben nem értett egyet Erdélyivel.
AJ.-ra jellemző, hogy mindezt nem nyilvánosan, hanem csak
magánlevélbeu közö te. ,,Oly kisszeríinek találtam némely gán-
csaıt, hogy nem állhattam me , hãıgy ne válaszoljak" - irta AJ.
1857. nov. 29-én Szemere ósn . Mivel Erdélyi e levélre nem
válaszolt, AJ. tartott tőle, hogy megsértődött. Tompától kérdezte:
„Erdélyi J.-ról mit tudsz? rám aligha nem neheztel, egy levelem
miatt, melyre nem válaszolt.” (1857. ápr. 19.)

17_18 Greguss csodálkozva veszi észre, hogy mégéjambus sorok is akadnak
verseim közt. _ AJ. a nyomaték kedv rt a „még” szót alá is
hűzta. Greguss a következő felfedezéssel szolgál: „Használ azon-
ban oly versidomokat is, melyeket nem a népköltészet hanem
csak az irodalom hagyományozott; vannak névszerinti költemé-
nyei menőkben [= jambusokban] csak ezekre kellene utalnom, a
kı nem akarná hogy Arany versei nem merőben hangsuly-
szerííek” (PNapló 1856. jun. 22.).
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52-55

70-76

87

88-89
1o3-104.

116

117-118

136-137

161

191

II02

„igen alkalmatlanul ütne ki" stb. _ Erdélyi: Pályák és
pálmák 4.19. 1.

Mint mennek öldöklö hadak | Nyugat feníyéres halmain, stb. _
Vörösmarty: Hábador. A z. sor: „Nyugott enyérek halmain,". A
4.. soãtían „sötétes” helyett: ,,setétes“. (Vörösmarty ÖM. kk. 7. k.
274.. .

Söt már a visszahang is pihen, stb. _ AJ.: Katalin, 13-19. s.
(AJ. kk. III. k. 105. l.)

far , darab .' - E rínãpár _ éppen Kölcseyt idézve _ előfor-
dul Aaíz Báró Kemény sigmond oz c. szatirikus költeménye ro.
vrsz.-ban. (AJ. kk. VI. k. 154.. 1.)

ez malum necessarium volt. _ Szükséges rossz.
A névelő, kötőszó, stb. elszakitása, rim végett . hiba, _ Erdélyi

szerint a Keveházában: „A sorok rövidsége nem ad elég tért a
folyamatosságra, a mozam [= ıitmus] játékára. Különösen a
rímek igen hamar látszanak következni; a met [= caesura] nem
esik a kellő helyre; sor a másik nyakára talál, vagy i
elmarad egymástól. z oka, hogy néve 6, kötőszó összetétãã
külön, két sorra szakadnak, esnek el," (Pályák és pálmák, 4.17. 1.)

cum grano salis. _ „egy szem sóval" (ld. Pliniusz Naturalis
historiae libri, 23. 8.)

egy szót a fo-litikáról. _ Erdélyi a névelő különszakitására _
rosszalása je éı':'ıl - harmadik például idézi AJ. Árkádia-féle c.
verse 6. vrszakának utolsó két sorát: „De amirõl szólni sem po . . . |
Litika” (AJ. kk. I. k. 181. 1.)

A nyelvtani vétségeket _ többnyire _ elismerem: de kevés van
azok közül, a mi nem szándékosan jött volna be. _ Erdélyi kifogásai
ma már zömmel meghaladottak, pl. „Éjszaka iratik mindenütt
míg ott is, hol alanyesetkép fordul elő; holott nyaratszaka, éjt-
sz a egész más mint nyárszaka, éjszaka. Nincs különbség téve
ősök és ősek között áldozék van áldozám h[elyett] stb. (Pályák és
pálmák, 384.-385. 1.) 0 _ _ __

Szénffy theoriáját _ Erdélyi szerınt: „megtanıt bennünket arra:
mikép ad ki most két, majd négy szótag egy magyar ütenyt, azaz
megtanitott arra, hogy verslábaınk sem egyik, sem másik alakban
nincsenek megkövülve, hanem különböző számu tag)ok mellett is
ugyanazon egy időt töltenek be, miből ezen alapsza ály követke-
zik: a) magyar ûtenyben az idő egysége uralkodik a szótagok felett;
b) ugyanezért a sorok egyenlő szótagusága nem fő dolog; c) met
[= caesura] rendesen az idõ közepére és ıgy nem bizonyos számu
szótagokra esik; d) a verslábak váltakoznak, e) a rim e szerint
eshetık közelebb. továbbá a lábak sebesb, lassubb voltához ké-
pest." (Pályák és pálmák, zo. l.) _ AJ. _ nyilván ez eszmecsere
miatt, _ kereste a kapfsolatot a népdalgyűjtő zenetanárral; ld.
Széııfzfy (Kohlmann) Gusztávnál.

A versek belérdemére tett birálatról nem illenék beszélnem. _ Erdé-
lyi: „Költőnkre nézve én már e vizsgálódások elején leköteleztem
magam, midőn kiemeltem nála a felfc;-glás derekas voltát . . . a
felfogás az első, s ez, ha tetszik, az ˇ et ajándéka, ez a költői-
ség, de a művészetet a kivitel adja. Aranynak e részbeni
szerencséje, s egy-két költő melletti elsőrangusága mé 's a szép
formában rejlik, mely szerint mondandóit előre mindíıárt alap-
rajzba veszi, mikor alak & tartalom együtt növekedv , a kész
mü architectonikus szépséget állit elő. Hogy messzi ne menjünk



példáért, de mégis elismert költõre mutassunk: Petőfiben ez hiány-
zott.” (Pályák és pálmák, 430. 1.)

193-195 nem volna hatalom, mely rábirjon, hog péld. a „tetétleni halmon”
czimű versnek a végét elvágjam . . . _ šrdéäg ezt kívánta volna,
mert szerinte: „Semmi sem hagyatik fel lél estésnak, sejtémek,
háttérnek. Az uj idő nyakára nőtt az ónak; a realísmus az idealis-
musnak. Egy jó móddal történendett komoly abbah ás:

. . .'csak a szomszéd Abony vagy Törtel pásztorainak kürtfijãiryelfl
ˇ' határtalanul nevelte [növelte] volnai poétai becsét, hatását."

(Pályák és pálmák, 4.36. l.)
197-218 A „hajnali kürt". . . Ágnes asszony . . . az egri leány . . . az

„árva gólyáról" . . . A ,, ermek és szivárvány” _ AJ. válaszai
Erdélyi János ,,hibáztatg.ır'a" eleven bizonyságok AJ. tudatos
költőiségére, mély pszichikai felkészültségére, intuíciójára s nem
utolsó sorban arra, hogyan tudta allegórıába burkolnı mondani-
valóit. Erdélyi némileg értetlen birálatának köszönhető, hogy min-
dezt önmaga értelmezte.

224_225 sohse féltsen kegyed engem az elbizakodástól. _ Erdélyivel bírála-
tát, egészében az AJ.-t körülvevő túlzott magasztalások iratták.
Ezért nem egészen tárgyilagos, hanem _ helyenként indokolatla-
nul _ keresı a hibákat.

840. Barabás Miklós _ Aranynak Pest, 1856. szept. 6.
Kı Elveszett. _ Utalás a levélre: Voin. AJé. II. k. 361. l.: „Barabás

hivta föl, mert arckâpét festette, Szalonta megrendelésére. 1856. szept. 6.
Kiadatlan levél.” _ z tehát 1944-ig szintén megvolt AJ. irói hagyatékában.

841. Szász Károly _ Aranynak Kézdivásárhely, 1856. szept. 6.
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/501. sz.; rózsaszinű l.papir, 17,1 ×

10,4. cm, 2 fol., 1-4.. 1.: 1. szöveg. Címzés nincs. -Arany László agyatékából
(ld. AkÉrt. 1899. 604.. 1. 501. sz. a.).

Ma Kiadatlan.
3-4 rég nem váltottunk levelet, _ Szász K. ezt megelőzően ez év máj.

1-én irt AJ.-nak, aki máj. 7-én válaszolt neki.
9 zsandármoknak _ a szó eredeti alakja franciából: gens d'a.rmes.

13-14 Róbert felébresztett . . álmomból. _ Szász K. testvére.
17 Hedvigböl küldjek neked egy példányt. _ Hedvig. Költői beszély

négy énekben. Kiadta: Szathmáry Károly. Gyula, 1856. _ Az
ÚjMagyMúz. ızõzıeee ezefinız, e kiadvány tiszte jövedelme e gyulai
árvizkárosultaké. (IX. 949. 1.) _

21-23 Nem tudom ki szives megemlékezésének köszönjem az iskola prog-
ramját . . verstani értekezésedet. _ A nagykőrösi Gimnázium
1855-56. évi értesitőjében AJ.: A magyar nemzeti vers-idomról c.
értekezését ld. AJ. kk. X. k. 218-258. 1.

27 Mentovicsék biz eljövének Kőrösről. _ Mentovich Ferenc a maros-
vásárhelyi gimnáziumhoz ment tanárnak.

34. Kisebb költeményeid egész irodalmat költöttek fel. _ Foglalkozott
velük lgyglılai, Greguss Ágost, Erdélyi János stb. Ld. BpHírl. és
PNap n .37 Fezzef õeesieızeek _ Feder Gezzeeneımek. Ld. ADATTÁR.

842. Arany _ Kovács Jánosnak Nagykőrös, 1856. szept. 7.
K1 Tiszántúli Ref. Egyházkerület Nafgykönyvtára, Debrecen _ R.

702/v. _ Fehér l.papir, 22,5×14,5 cm, 1 ol., 1_2. 1.: l.szöveg. Címzés
nincs. _ Kovács János hagyatékából.
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M: Arany ánosismeretlen öt levele. Közli: Ferenc. VasÚjs.
1907. 21. máj. 26-1 sz. 414-415. 1.

Válasz Kovács aug. 3o-i levelére.
2-3 Csudálkozom, hogy nem kaptad válaszomat a mult hó 4-én kelt

leveledre, _- AJ. aug. 25-i levele aug. 3o. után ért csak Szalontára,
illetve Gesztre.

9 jó volt le nem mennem. _ Ha eleget tesz Tiszáék meghívásának,
ott érte volna a családfő, id. Tisza Lajos-, valamint Margit nevű
unokájuk halála.

17 most meg Lajoson történt baleset _ Tisza Lajos, Domokos báty-
ján.

26 Az arckép-históriában az az örvendetes, stb. _ A szalontaiak
megfesttették AJ. arcképét.

3o--31 Szalontát, mely eddig jóformán csak a nagyfülü disznórul volt
országhirü, _ Ld. Ercsey máj. 9-i levelét és jz.-ét.

34 6oo forint és didactrum, _ vizsgadíj.
37-38 még egyszer fölmegyek Pestre _ ülni Barabásnak. _ ,,4 egész

napig" ült modellt a festőnek, mint arról okt. 3-i levelében rész-
letesen beszámolt Ercsey Sándornak.

843. Arany _ Heckenast Gusztávnak Nagykőrös, 1856. szept. 1 1.
K: Elveszett. _ A levél dátumára Heckenast 1856. szept. 13-i vá-

lasza utal: „Most veszem f.hó 11-ről irt sorait." Heckenast ennek alapján
veszi tudomásul Arany ,,szives ígéretét s biztatását“ az olvasókönyv ügyé-
berı." Egyben ,,kivánságát teljesitőleg" roo forint megküldéséről értes ti.

Sándor István jegyzete.]

844. Heckenast Gusztáv _ Aranynak Pest, 1856. szept. 13.
KıMTA.K. Kézirattára. _ K. 513/220. sz.; csontszinű l.papir, bal

sarkában: ,,Kiadó _ Könyvkereskedés Heckenast G. Pest barát-tér, kalap-
és himző-utczai sarokház, 1. szám." 28,2 × 22,7 cm, 2 fol., 1. l.: l.szöveg, 2-4.
ll.: üres. Címzés nincs. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 597.

. zzo. sz. a.).
M: Kıadatlan.
Válasz Arany 1856. sze t. 11-én kelt, elveszett levelére. A rövid levél

arról tanúskodík, hogy mivel ärany és Sziláãfi Sándor közösen szerkesztett
olvasókönyvének kézıratától a tanügyi hat ág a korábbi felfogástól elté-
rően nem végleges érvéunyel tagadta meg az engedélyezést, Arany és Szilágyi
a munkával 1854-től legalább még két további éven át foglalkozott. _
[Sándor István jegyzete.]

845. Tóth Kálmán _ Aranynak Pest, 1856. szept. 16.
Ks MTAK. Kézirattára _ K. 513/1233. sz. ; csontszinű l.papir, 21 ×

r4,z_ cın, 2 fol., 1-_-2. 1.: l.szöveg, 3: 1.: üres, 4. 1.: cimzés. _Vóros vıaszpecsét
„Holgyfutár” felırattal. _ Postaı pecsétek: bélyegen Pesth 16/9 [= sze t.
16.], Nagy Kőrös 16/9 [= szept. 16.]. _ Arany László hagyatékából (ld.
AkÉrt. 1899. 668. l. 1233. sz. a.).

M: Kiadatlan.
2_3 Rég meg kellett volna köszönnöm önnek ama szép fordítást, melylyel

lapomat .megtisztelé, _ AJ.-tól a jún. 7-i számában jelent
meg: Mirza-Shaffy perzsa költöbül c. ordítása.

8 Egy albumot, s uj költeményeimből is tettem el önnek, _ a Magyar
Irók Arczképalbuma 1855-ben jelent meg a Hgyf. kiadása an,
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Berecz Károly szerkesztésében. _ Tóth Kálmán új verseskönyve:
100 Uj Költemény (Szeged, 1856.)

14. Kemény nekem valami évkönyvről beszélt, _ Kemény e terve
emlékeztet egy előbbire; a Hat Iró Albumára, amely ked-
venc eszméje volt s melyet AJ., Csengery, Eötvös, Gyulai, Ke-
mény, Vörösmarty írtak volna.

26 a „Színházi Naptár” _ ld. ADATTAR.
4.3-44 Ha. . . nem mennék Körösre, . . . elküldöm stb. -nincsnyoma, h

AJ. válaszolt volna az általa éppen nem kedvelt Tóth Kálmánrıfl.
4.4. a trabucillókat _ a trabukó at, finom szivarokat küldi.

846. Tompa Mihály _ Aranynak Dés és Kolozsvár, 1856. szept. 26.
Ka MTAK. Kézirattára _ K. 513/971. sz.; csontszinű jšãppir, 22,5 ×

14,4 cm, 2 fol., 1-3. l.: 1. szöveg, 4. 1. címzés. Postaiäé : bélyegen,
286/9 [= szept. 26.], Klausenburg 27/9 [= szept. 27.], breczin 29/9 [=
zept. 29.], Nagy Kőrös[?]. _ Arany László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899.
661. 1. 971. sz. a.).

Mr AJLGVIB. I. k. 400-401. l.
Arany aug. 30-án irt utoljára Tompának.

1 Tisztelt Uram! _ Tompa e levelét erdélyi útjából, tréfából _
elváltoztatott írással küldte AJ.-nak.

19-22 vállalkozási szelleméről. . . nincs bébúni kedve . . . eıg róka-
lyukba, stb. _ tréfás célzás arra, hogy AJ.-ék 1855. évi gtogatá-
sukkor AJ. nem ment be az Aggteleki cseppkőbarlang ,,Róka-
lyuk" nevű részébe.

35 hogyan kell a keszkenön a csombókot kioldani; _ Arany Lacit
tanította erre Tompa Hanván. E téma _ üzenetek forınájában
_ több előbbi levélben is szerepelt már.

847. Csengery Antal _ Aranynak Pest, 1856. szept. 29.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/52. sz. ; csontszinű lpãpir, 23,7×

14,5 cm, 2 fol, 1' 2. l.: l.szöveg, 3. 1.: üres, 4. 1.: cimzés. Viaszpe t kivágva.
_ Postai pecsetek: bélyegen Pesth 30/9 [= szeät. 30.] Nagy Kőros
1/ro [= okt. 1.]. _ Arany László hagyatékából (1 . AkÉrt. 1899. 593. l.
52. sz. a.).

M: Arany jános életéhez. Közli: Lukinich Imre. ItK 1926. 301-302. 1.
16-19 a Pesti Naplónál Pompéry nincs itthon, Szenvey haldoklik, az egyik

kiadó, Számvald megszökött . . . a másik kiadó Triestben van. _ A
Pesti Naplót 1855. jún. ro-től Kemény Zsigmond szerkesztette.
A lap tárcarovatát Csengery Antalra bízta ( d. Pais Dezső: Báró
Kemény Zsigmond és az irodalmi élet II. r. ItK 1911. 184. 1.). _
Pompéry János a PNapló belső munkatársa volt, 1857-től szer-
kesztője. _ Szenvey József valóban nagybete lehetett, mert
hamarosan, 1857. jan. 22-én meg is halt. _ šzámvald Gyula
bukásáról, szökésérõl AJ. okt. 3-án sógorának is irt, de úgy,
mintha Emichhel együtt szöktek volna.

848. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, 1856. okt. 3.
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 299/I.
M: Ercsey, 116-118. l. Kihagyásokkal.

2 Kaptam a pénzt és _ Laczit; _ Az Ercsey általa . 24-én emlí-
tett búza ára, amelyet AJ. nővérének lánya és csaläãja termeltek
az AJ. tıılajdonát képező szántóföld-részen. _ Arany Laci aug.
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4

12_13

Is
17

31-33

56-57

58-62

63-67

elejétől szeptember végéig töltötte az iskolai szünidőt Ercseyéknél
Szalontán.

,,heu gıiêantum alter ab illo" _ Tréfás átköltése egy nagyon
komoly lynek az Aeneisből, II. 274-5.: ,,Hei mihi, qualis erat,
quantum mutatus ab illo Hectore . . .” = ,,Ó, mily szörnyű volt,
mily egész más, mint az a Hector, . . .” (Lakatos István ford.)

beléptünk a szoríglom idö küszöbén. _ Az ekkor következő
1856-5171. isk. év 0 óber 1-én kezdődött.

a kis ajnalt _ fel is fogadtak a házhoz. _ Hajnal Albertről ld.ADATTÁR.
ki iilt volna Barabásnak .P _ AJ. igyekezett sóšoráék sértődött-

sétgft humorral feloldani: ha Szalontára ment vo a, hogyan telje-
si eti a szintén szalontai kérést, hogy Barabás Miklóssal megfes-
tessék arcképét?

Mezey szomszédot köszöntsd nevemben, és mondd meg neki . . _ a
sületlen jelentés a lapokban nem tőlem eredt. _ az ti. mintha Sza-
lonta költő-fia arck pét jegyzői érdemeiért festtette volna meg. _
AJ.-t ez év augusztusá an Mezey Ferenc kérte fel, hogy üljön
modellt Barabásnak. _ AJ. válasza Mezeynek aug. 23-án kelt,
ez után utazott Pestre, hogy szülővárosa megrende ésére, a festő
megörökíthesse.

julcsi . Pesten volt velem, s ki pestezte magát . _ Lcányát,
Juliskát ma ával vitte azokra a napokra, amikor modellt ült
Barabás

Emich és Számváld _ par nobile fratrum _ megbuktak . . . a
Murányi vénuszért, . . eztán bizonyosan nem fogok kapni. _ Emich
Gusztáv és Számváld _ „testvéri együttesben" (Horatius: A sza-
tlrák második könyvéből 2, 3, 243.) történt anyagi bukásából
következteti ezt. 1848-ban ui. a Murány Ostromát Emich- Gusztáv
adta ki, s mint AJ. utóbb rájegyezte Petőfi 1848. aug. 16-i leve-
lére: Emich sem el nem számo t neki, s 1858-ig „egy fillért nem
adott". (AJ. kk. XV. k. 226. 1.)

majd elfeledtem megköszönni a szép sipkát . . . köszönöm, kedves
kis Vilmám, stb. _ Láthatólag a sapkát Ercsey felesége készítette,
de kislányuk Vilma nevében küldte el, nyilván engesztelésül, saját
aug. 8-i, szemrehányó leveléért.

849. Arany _ Tompa Mihálynak Nagykőrös, 1856. okt. 4.
IÜMTAK. Kézirattára _ K. 513/1128. sz.; világoskék _ „Arany

János" vi.z'egyes _ l.papir, 28× 21,7 cın, 2 fol., 1_2. l.: I. szöveg, 3.1.: üres,
4.. l.: Tört viaszpecsét. Postai pecsétek: bélyegen Nagy Kőrös 4/10
L= okt. 4.], Pesth 5/10 [= okt. 5.], Putnok 7/10 [= okt. 7.]. _ Arany László

agyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 665. 1. 1128. sz. a.).
M: AJLevIB. I. k. 402-404. l. Sok kihagyással.
Válasz Tompa szept. 26-i levelére.

11 gı

11-12

18
20-21

24
42
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meglepátus készül, _ a -,,me lepetés” szó itt Jókai: Az örmény
és családja c. novellájának szó asználatát tükrözi.

kend „meg-Szuhay-sodó“ homlokát fogjuk látni _ kopasz homlo-
kát.

A levél Medgyes Lajosnál pecséltetett le, - Erdélyben, Dézsen.
a tudós-társasátg titoknoka _ akkori nevén a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia őtitkára, Toldy Ferenc.
a szomszéd koronaországba _ Erdélybe.
A szalontai disznót, két kalapot, rókalyukat _ ezekkel tréfálkoz-



45

50
51

52

59-60

67_68

the-70
Bs

86-87

99-100

tak Tompáéknál: Szalonta hírességeiről, arról, ho AJ. egyszer
két lfalvapot akart felvenni; a rókalyuk historiárãly ld. AJ. aug.

i e ének ' .-t.30- JZ
mir nichts _ dir nichts modorban _ nekem semmi, neked semmi,

vagyis: fölényeskedő modorban.
oly supinus korhelységben _ kényelmes.
papol . a csiz-eknek _ nem a madaraknak, mint szójátékkal

írja, hanem a csizielmek prédikál, az ily nevű falubeli híveinek.
arczunk verejtékével eszszük a mi kenyerilnket. _ Biblia, Adámék

kiűzetése a paradicsomból.
Vártam magát, hogšó. . maeplep . . . egyszer minket (azaz ben-

nünket). _ A lešuto szót á ıs húzta. AJ. ezzel utalni kívánt
egy Angyal (= ngel József) nevű nyelvész kifogására a „bennün-
ket, benneteket" szavakat illetőleg. A Pesti Nap ó szept. 11-i szá-
mában a Két halálrakeresettnek szózata c. cikk ui. kegyelmet kért
az emlitett szavaknak. Hivatkozott a ,,nálamnál, en emet" szintén
hosszú, mégis élő szavakra. _ AJ.-t nyelvünk ká-dései mindig
élénken fog alkoztatták. Erre vall az 1865 körül irt Grammatika
versben, melyet éppen az emlitett kérdéssel vezet be: ,,El van
már j:emetve ama orcs benniinket,“ _ (Ld. AJ. kk. VI. k. 152,
246.

Több aranyja van lerakva, mint az a jának stb. _ Arany Laci _-
Juliska nővérével együtt _ két nâpéleon és két körmöcı aranyat
kapott Tisza Domokos hagyatéká 1.

julcsi . . haja megnőtt, _ orbánca miatt hullott ki.
drámabír. vál. _ a drámabiráló Választmány a Tudós Társaság

(MTA) és a Nemzeti Színház küldõtteiből esetenként döntött,
hogy a beküldött szinmű előadható-e a Nemzeti Színházban.

Emich viszi a Murány Ostromát _ ld. Emich Gusztávnál,
ADATTÁR.

a bold. Kisfaludy-Társaság tagjának _ a társaság neve előtti
„boldogult” jelző arra utal, ogy a szabadságharc után a társaság
munkája szünetelt.

850. Tom a Mihály _ Aranynak Hanva, 1856. okt. 8.
Kı MTA Kézirattára _ K. 513/972. sz. ; csontszinű l.papir, 24,3 ×

19,5 cm, 2 fol., 1-4.: l. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László agyatékából
(ld. AkÉrt. 1899. 661. 1. 972. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 404-407. 1. Kevés kihagyással.
5_6

16
22-23

39-41

55
64
67

70*

mint Szenczi Molnár Albert, láttam sok földet s tengert _ Erdély-
ben; - Az eredeti mondás szerint: ,,Az ki sok országot látott és
tengert." _ AJ. szmtén idézte Tisza Domokosnak, 1855. jún. 8-i
levelében. Eredetéről ld. .AJ. levele jz.-ben.

nevemestéjétgr. Mikónál tartOttuk,_szept. 29-én, Mikó Iıšıãıélnél.
Láttam Kolozsvártt Krizát. . . Kővár t stb. _ Kriza Ost,

Kőváry Lászlót; róluk s a többi felsoroltiikról ld. ADATTAR.
Emlékszem Toldid esetére; még majd magamnak kell megvenni, a

mit magam irtam. _ Utalás arra, h a oldi első kiadásának el
nem kelt példán ait AJ.-nak meg 135]-lett vásárolnia ahhoz, hogy
művét újból Ld. Heckenast 1853. aug. 26-i levelét.

kárjában vénültél me , _ hiába.
Medgyesben igen csalštkoztam. _Medgyes Lajos, ld. ADATTAR.
Hallom hogy Szalontára visznek tokban. _ Mármint Barabás

Miklós AJ.-ról festett arcképét, melyet szülővárosa rendelt meg;
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75-76 Ha két (ne ijedj nem kalap) helyen lehetsz, _ a zárójelbe
tett tréfás utalás a ,, ét kalap"-ra, közös hanvai emlékre utal.
Ld. Tompa szept. 26-i levelét.

82 Mit a pesti könyvárusokról irsz .' _ Emich Gusztáv és Számváld
Gyula üzleti bukásáról.

89 jovanovics féle bizonyos( P) gyógyszert _ az Orvosi Lexikon
ilyen nevű hivatásos szakembert nem említ.

851. Arany _ Tompa Mihálynak K. n. [Nagykőrös, 1856. okt. vége
felé.]

K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1129. sz.; kékesszürke l.papir,
22 × 14 cm, 2 fol., 1-4. l.: 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László hagyaté-
kából (ıa. Aıeáı-1:. 1899. 665. 1. 1zz9.ez. e.).

M: AJLevIB. I. k. 407-409. l. Elég sok kihagyással.
Válasz Tompa okt. 8-i levelére.

10 a felszólitás, . . . Heckenasttól _ Tompa verseinek kiadására.
58 varietas delectat, _ változatosság gyönyörködtet.
67_68 Medgyes leirása épen talál rám, ugge P Ő is két kalapot visel P _

Tompa Medgyes Lajost vidámnak k (pzelte, kiderült, hogy melan-
kólikus természet. A két kalapról l . Tompa szept. 26-1 levelét.

81-82 Laczi . . . egy kosztos fiúval privatizál. _ AJ.-ék Hajnal Alber-
tet fogadták magukhoz kosztra és lakásra.

88 Az rnivalödat már kiadtam _ a Magyar Emléklapok számaiból
a Tompának hiányzó részeket másoltatta neki AJ.

90 Szentpétery _ Szentpétery Zsigmond, ld. ADATTAR.
93 homoiopathíce élek ,' _ a hasonszenvi gyógymódról ld. Tompa

1854. okt. 21-i levelének jz.-t.

852. Tompa Mihály _ Aranynak Hanva, 1856. nov. 4.
K:MTAK. Kézirattára _ K. 513/973. sz. ; csontszinű l.papir, 25 ><

19,8 cm, 2 fol., 1-3. 1.: 1. szöveg, 4. 1.: cimzés. Fél viaszpecsét. Postai pecsé-
tek: Két bélyegen Putnok 7/11 [= nov. 7.], Pesth 9/rr [= nov. .], Nagy
Kőröls 9/11 [= nov. 9.]. _ Arany László hagyatékából (ld. Aklšrt. 1899.
66 . . . . . .1 973 sz a )

M: AJLevIB. I. k. 409-410. 1. Sok kihagyással..
Válasz Arany okt. vége felé írt levelére.

2 Friebeiszszal _ Friebeísz István, Tompa előbbi kiadója.
27 mire épen dehonestált külsöd is igen sokat tesz. _ AJ. ,,gyaláza-

tos" külsejére tett me jegyzés ugratás, hiszen a költőrõl ez évben
kéfzült Barabás Miklãs-féle portré megnyerő külsejű férfit ábrá-
zo .

39 lunaticus; _ holdkóros.
43-45 Sárossy kiszabadult . . szabadságát szerkesztéssel kezdi. _ Sárosi

Gyula: Az én albumom c. kiadványát saját fölsegélyezésére jelen-
tette meg 1857-ben.

54-55 j'okai egy halottak emlékezetére való verset kér, _ Tompa: Halottak
emlékezete c. verse a VasÚjs. ez évi nov. 2-i számában jelent meg,
mint a szerkesztőség által: „Tíz arannyal koszoruzott mü.”

853. Pompéry János _ Aranynak [Pest, 1856. nov. közepén.]
K: Elveszett. _ A levelet november közepére kelteztük, mert Pom-

péry dec. 9-én vette át a PestiN. szerkesztését s AJ. dec. 21-i válasza szerint
már az első számba kért tőle verset. _ AJ. dec. 21-i válaszában utal Pom-
péry megkeresésére.
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854. Kovács János _ Aranynak Debrecen, 1856. nov. 24.
K: MTAK. Kézirattára Ms 5451/193. sz.; csontszinű l.papir, 21 X 13,9

Em, `1täšä)äl. l.:'Il`.As__Éöveg,/2_4.)l.: Címzés nincs. _ Vomovich Géza
a . 6 7 1952. .

agy M: Kiadâítlan.
Kovács első levele új állomás helyéről.

8 a rãopant kor különbséget. _ Kovács János AJ.-nál egy évvel
yolt išıksebb, ekkor tehát negyven éves. Menyasszonya korát nem
ısmerj .

15 mit tanitatok ti németül? _ Erről AJ. írt 1855. dec. 28-án Lévay
Józsefnek; ld. e levelet és jz.-t.

16 a Superintendentia _ a ref. püspök tanácskozó testülete.

855. Arany _ Tompa Mihálynak (Nagykőrös) 1856. dec. 7.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/1130. sz.; kékesszürke l.papir,

22 x 14 cm, 2 fol., 1_ . l.: 1. szöveg, 4. 1.: üres. Címzés nincs. _ Arany László
hagyatékából (ld. 1899. 665. l. 1130. sz. a.).

M: AJLevIB. I. k. 410-412. l. Elég sok kihagyással.
Válasz Tompa nov. 4-i levelére.

5-6 elmondhatná rólam Berzsenyi „szenelóje mellett Tépi bajuszát". _
A Berzsenyinek tulajdonított idézet a Mondolat B-paródiájából
való. (RMKT. 1898.)

17_18 a lantos költemény genus, a dal species .` _ a genus-species = nem-
faj (logikailag szélesebb és szűkebb kategória).

21-22 bárha nincs is benne Menalcas és Tityrus. _ A görög-római pász-
toridillek jellegzetes alakjai.

38-40 Rózsa Ibolyát . . . Emlékszel-e, . . . azt irtam neked, . . . jobbnak
tartom Toldinál .P _ 1848,. jan. végi elv. levelében írta (ld. AJ. kk.
XV. k. 176. 1., továbbá III. k. 285. 1.).

42 Az „emléklapok" pótlékát is küldöm, _ a Magyar Emléklapok
1848-49-ből c. 1850-ben Szilágyi Sándor szerkesztésében megje-
lent füzetekbõl kimásoltatott Tompa-verseket.

4.7 Ennyit a g'schaftről _ az üzletről. ,
58-59 Szásznak sem válaszoltam, ki közelebb Hedvigjét kűldte meg _ ld.

Szász Károly szept. 6-i levelét.

856. Arany _ Ercsey Sándornak Nagykőrös, [1856. dec. 10.]
K: NSZAJEM. _ Ercsey Sándor hagyatékából. _ MTAK. Mikro-

filmtára A. 299/I.
M: Ercsey, 118-120. l. Kihagyásokkal.

2 Ez már disznóság, amit ti cselekesztek, _ AJ. a disznóság szót
aláhúzta. A tréfás mondat értelme: Ercseyék egy egész disznót
küldtek AJ.-éknak ajándékba, nyilván azzal a szándékkal, hogy
feledtessék szemrehányó leveleiket, amiért AJ.-ék nem jöttek el
hozzájuk az iskolai szünidőben.

3_4 Midőn Tompa Miska tavaly . . . csúfolt a szalontai disznóval _
1855-ben, amıkor a szünidőt AJ. családostól Tompáéknál töl-
tötte.

6 egy magam a barkao országban, _ AJ. elszigeteltségére céloz.A bez-ızõız mintegy 50 feıu népe: feıõıeıõ z-.epzejzı eeeper: oza ızõr-
nyékén. _ Sán or István szives közlése.

14 Ha . .. akkora nyájad volna mint K[enyere]snek! _ Ercsey
írta, hogy „van vagy ezer disznaja" (1855. jan. 11.).Ezekből Pá-
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19-20

22-23

32""33

35
58-59

rizsba is szállítottak kiállításra. (Ld. Ercsey, 1856. máj. 9-í levelét
és jegyzetét.)

(,,régi dicsóségünk", de amely már „késik az éji homályban")
. . csizmadia tőke, arczkép, _ Vörösmarty: Zalán futásának kezdő
sorait tréfásan idézi Szalonta jelenlegi híresség(ei.nek élére: az
előbb idézett Kenyeres-féle disznókat Hsérő anász képe, a
VasÚjs. 1856. máj. 8-i sz.-ban, ugyanott az ápr. 27-i sz.-ban
Szathmáry Lőrinczi István találmánya az „Áll csizmadia-mü-
aãztéaf'-ról. Ezekhez sorolja AJ. tréfás irónikusan _ saját arc-
k p t.

Apropos arczkép .' hazáért-e már P _ AJ. arcképét Rozvány
András szállította Pestről Szalontára, de csak 1857-ben.

Egressi Sámuel . . . egy pár népdalért melyet szõvegül irtam _
A Sirva jön a magyar nóta világra c. versét zenésítette mega A
Zenei Lexikon szerint az Elesett a Rigó lovam patkója c. dal ak
zenéjét is Egressy szerezte.

kedden a sus. _ A disznó érkezett, Ercseyék küldeménye.
Madas Gy. megkapta-e a kántor bizonyitványaifi _ Előzmé-

nyének nincs nyoma. Az 1853. júl. 28-án Madas kérte bizonyit-
ványt az év aug. 16-án elküldte Ercseynek.

857. Hajnik Károly _ Aranynak Pest, 1856. dec. 12.
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/22. sz.; csontszinű l.papir, bal sar-

kában: ,,Kiadó-könyvkereskedés Heckenast G. Pest barát-tér, kalap- és
himző utczai sarokház, 1. szám." _ 28,2 X 22,7 cm, 2 fol., 1-2. 1.: l. szöveg,
3. 1.: üres, 4.1.: címzés. _ Postai pecsétek: bélyegen Pesth 12/12 [= dec. 12.],
Nagy Kõzõe 13/zz [= den. 13.]. _- Arany Lesz õ negyeıeızábõı (1.1. Aıeánz.
1899. 597. l. 221. sz. a.).

M: Kiadatlan.
3 a „Magyar Sajtó" politikai lapra nézve _ az addig Török János

szerkesztésében Bécsben, 185 7-től Pesten megjelenő lapról bő-
vebben ld. a következő AJ. levelezés kötetben.

858. Gyulai Pál _ Aranynak München, 1856. dec. 15. '
K: MTAK. Kézirattára _ K. 513/132. sz. ; csontszinű l.papır

13)-<8,5 cm, papirszelet, 1. f., 1-2. 1.: 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany
László hagyatékából (ld. AkÉrt. 1899. 595. 1. 132. sz. a.).

M: Gyulai Lev. 260. sz. 323. l.
2 ` Elsö és utolsó levelemet veszed külföldről. _ Gyulai 1855 őszén

kísérte ki tanitványát, gr. Nádasdy Tamást Berlinbe. _ AJ.
többeknek panaszolta, hogy Gyulai nem ír neki, így pl. Csen ery-
nek 1856. jún. 23-án. _ 1856 augıısztusában Gyulai AJ.-ãkn'ál
volt; aug. 22-én együtt írtak Csengerynek. Németországba vissza-
térve érte tanitványa halálának megrendítő élménye. _ AJ.
Gyulai e levele után dec. 21-én újságolta Kovács nak, hogy Gyulai
jön hozzájuk. Gyulai még 1857, január elején AJ.-éknál volt.
Kemény jan. 13-i neki írt levelében üdvözölteti AJ.-t és család-
ját. _ Gyulai 1857. jan. 18-án AJ.-éknak már Pestről írt.

859. Arany _ Emődy Dánielnek [Nagykőrös], 1856. dec. 21.
K: Tiszáninneni Ref. Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak.

IIIO

Jelz.: Kt. 1745. -- Lilásszürke l.papir, 21,6)< 13,9 cın, 2 fol., 1. l.: l. szöveg,
2_3. l.: üres, 4. l.: címzés. -Postai persétek: Nagy Kőrös 21/12 [= dec. 21.],



Pesth 22/12 jêldec. 22.]. _ Emődy László ajándéka. _ A levél formai
leírását (híg Imre igazgatónak köszönjük!

M: ranıy jános levele Emődy Dánielhez. Közli: Harsányi István.
ItK 1923. roo. .

Válasz Emődy 1856. kb. jún. elején irt elv. levelére.
3_4

5_6

10-11

mšélévi hallgatás után _ most is üres levelet küldök .' _ Emődy
t az 1856;!-jún. 15-én indult Magyar Népla politikai rovat-

vezetője ford t AJ.-hoz azzal a kéréssel, doêozzon lapjukba.
Imm , barátságuk még a szabadságharc idejéből szárma-
zott, ' or Emődy a kormány hivatalos lapját, a Közlönyt
szerkesztette. Ennek mellékletéül szánták a Népszabadságot, me-
lyet AJ. és Gondol Dániel szerkesztett volna.

Egészségi és föleg kedélyi állapotom tiltja, hogy jövőre közremü-
ködésemet igérjem; _ AJ.-t bántotta, hogy a lapot _ írásai remé-
nyében _ tıszteletptâldányként küldték neki. A következő év
küszöbén úgy vélte ecsületesnek, ha megírja, ne is számítsanak
irásaira. Hasonlóan írt e napon Pompéry Jánosnak is.

a t. szerkesztő urnak, kit személyesen ismerni szerencsém nincs _
A szerkesztő Szabó Alajos volt.

860. Arany _ Kovács Jánosnak Nagykőrös, 1856. de. 21.
K: 'I`iszántúli Ref. Egyházkerület Nagykönyvtára, Debrecen. _

R. 702/v. Világsoskék l.papír 21,5)-(13,5 cm, fol., 1_2. 1.: l.szöveg, 2. 1.:
_ Címz nincs. Gulyás István hagyatékából. (Ld. Benkó, 101. 1.)
M: Benkó, 1897. 101-103. 1. _ Továbbá: Arany jános ismeretlen

öt levele. Közli: Ferenc: VasÚjs. 1907. 21. máj. 26.-i sz. 414-415. l.
Válasz Kovács nov. 24-i levelére.

2

7

7

8-9

20_2I

26-29

Leveledre, mely annyira megörvendeztetett bennünket, _ Kovács
János ebben közölte, hogy eljegyezte a nála sokkal fiatalabb
Kiss Laurát, s esküvőjüket 1857. januáıjára tervezik.

Tehát: borura derül _ Széchenyi István _ a reform korräjpl-
lemzően _ ezt választotta, adta a MTA. jelmondatául. Az a-
démía emblémáján _ Ender, Johann festménye _ a görög ruhás
nőalak jobb kezében a tudomány kelyhét magasra tartja, hogy
belőle a magyar népet ábrázoló _ múltja zivataros felhőiből kı-
bontakozó szomjas sas igyék. A nőalak balkezét a nemzeti címe-
res paizson nyugtatja; ezen olvasható az Akadémia bízó jelmon-
data: ,,Borura derü I" _ E mondást Széchenyi Langland, William
14. sz.,-beli angol-latin költő e verséből vette, fordította: „Post
nubila Phoebus". (Ld. Tóth Bãil: Szájrul szájra. Bp. 1901. 331. 1.)

Partra szállsz te is, levonod vitorlád. _ Berzsenyi: Az én osztály-
részem: ,,Partra szállottam. Levonom vitorlám, | A szelek mérgét
nemesen kiálltam.”

Ama családi szenvedések után, melynek . . részvevője is valál,
_ tanítván a Tisza Domokos, majd annak atyja s a család uno-
kájának halyála, mind 1856 nyarán történt.

Fájdalom! nekünk nincs superintendentiánk, mely olyas dolgokat
parancsoljon. _ Kovács nov. 24-i levelében írta, hogy a debreceni
püspöki tanácskozó testület, a Superintendentia rendelkezése sze-
rint, az ő gimnáziumukban e etlen tantárgyat sem tanítanak
németül. E kérdés nagykőrösíãılélyzetéről ld. Kovács J. nov. 24-i
levelének jz.-t.

Ha Körös és Kecskemét, a mily antipodesek az egymáshozi rokon-
szenvben . . e nevetségesen szomorú verseny megö i mindeniket. _
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A két város e korban valóban ,,ellenlábasa" volt egymásnak.
Igyekeztek iskoláikhoz a másik város jeles tanárait megszerezni.
A két város viszonyára jellemző Fördős Lajos kecskem ti lelkész
id. levelének befejező mondata: „Kőrös gyengitése Kecskemét
erősıãdése I". (Ld. AJ. _ Fördős Lajosnak, 1856. jún. I6-i levele
jz.-t.

3o_3_2 Gyulai Pali . . . növendéke meghalt Münckenben. _ Gr. Nádasdy
Tamás, akivel Gyulai több mint egy éve már Német- és Francia-
országban tartózkodott.

34-35 Köszöntsd nevemben . . . Kovács Pált és Lu Ossyt . . . Balogh
Péter urat, ka ott van. _ Kovács Pálról AJ. önãletrajzi levelében
ezt irta: ,,(most debr. gymn. igazgató, akkor szalontai co-rector,
majd rectorom) társalgásának, uünutatásának, tanitásának sokat
köszönök . . ." (1855. Jún. 7. Gyulainak). _ Lugossy józsefet AJ.
annak idején megajándékozta a Toldi első kiadásának tisztelet-
példányával S tőle kérte kölcsön Gyöngyösi István: Marányt Ve-
nusát. Lugossy köszönő levele 1847. aug. 31-én kelt (ld. AJ. kk.
XV. k. 133-134.. 1.). _ L ossy 1854. ápr. 5-én a Hadakúta c.
székely regét küldte _ nıinl:ıã.ı`ta _ ,,költőı feldolgozás végett .
Arany Jánosnak nemesb népies költészetünk teremtőjének" _
A harmadik, akinek AJ. köszöntését küldte: Balogh Péter, az
ãškoıi szalontai lelkész, aki a költőt 1831-ben praecelptorként

almazta a szalontai iskolában. Mikor Aál. Az elveszett al otmány-
nyal megnyerte a Kisf. T. pályázatát, Er élyi János tőle érdeklő-
dött az irodalomban addıg ismeretlen szerző felől. _ Balogh
Péter Szalontáról Debrecenbe került, ahol az addigi esperesből
püspök-helyettes, utóbb püspök lett.

861. Arany _ Pompéry Jánosnak [Nagykőrös, 1856. dec. 21.]
K: OSZK. Kézirattára _ Levelestár. Kékesszürke l.papir, 22 × 14 ,2

cm, 2 fol., 1. 1.: l. szöveg, 2-3. l.: üres, 4.. l.: cimzés. _ Vörös viaszpecsét
„Aj.” monogrammal. Postai pecsétek: bélyegen Nagy Kőrős 21/12 [= dec.
21.], Pesth 22/12 Fríih [= dec. 22. korán.].

Mı Kiadatlan.
2_3 Örülök, hogy a Pesti N?ló, hamár Kemény nem folytathatá, a te

kezeidbe jutott, _ AJ. az ta adott anyagot a PestiN.-nak, mióta
Kemény Zsigmond szerkesztette, azaz 1855. 22-től; ld.
ADATTÁR. Pompéry 1857. januártól vette át aeıãp szerkesztését.
AJ. mint hozzá legközelebb álló lapban, ebben ékezett kedves
tanitványára, Tisza Domokosra ez év júl. 14.-én.

I0_II költeményt . . . czíkkeket ( I) küldeni nincs hatalmamban, _
AJ. szinte szóról szóra azonosan menti magát Pompérynél és e
napon hasonló tárégyban Emődy Dánielnek irt levelében: „ãgész-
Íégıihés főleg ked yi állapotom tiltja” _ hogy közreműk" ését
g esse.

862. Jókai Mór _ Aranynak Pest, 1856. dec. 25. [24.].
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/239. sz. ; csontszinű l.pap ir

22,3>(I8,r cın, 2 fol., I. 1.: l. szöveg és Pákh Albert sorai, 2_3. l.: üres
cimzés. _ Viaszpecsét kivágva. _ Postai csétek: bélyegen Pesth 24./ 12
H: dec. 24.]., Nagy Kőrös 24./12 [= dec. 24..Ee-- Arany László hagyatékából

d. AkÉrt. 1899. 598. l. 239. sz. a.).
M8 A_]'LevIB. II. k. r2o. l. Teljes szöveg. _ Jókailzev. I. k. 163. sz.,

186-187. l.
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A keltezeshez : Bár Jókai 25-ről keltezte levelét, a ai pecsétek

szerint már É4-én felšis adka. éből e ne ol l al bi 3081: E4-5 gressy ama egy e sz p a o at rv n, -- gressy
Sámuel népdalszerző AJ.-tãlvdalszövejgeket kért, amelyeket meg-
zenésithetne. Egreããš, mint nagykőrösi földbirtokos, nyilván sze-
mélyesen kérte e et. AJ. 1857. márc. 12-én irt a dologról
Ercsey Sándornak is.

8_9 Ha tehát tilalmad vagyon ezen merényletem ellen, _ AJ. dec. 29-i
válaszában beleetgkyezett, hogy Jókai a szóban forgjó dalokat
kiadja. Megjelen a VasÚjs. 1857. 1. jan. 4-i számá an (2. 1.):
Népdalok. Arany Jánostól c. I. „Sírva jön a magyar nóta a világra”
kezdetű itt három versszakból áll ; utóbb a befejező: ,,A hegedű
száraz fája . . ." _ kezdetű versszakot elllzäta, illetve ebből új,
két versszakos dalt formált. _ A II. je ű rész az „Elesett a
rigó lovam íatkója . . ." kezdetű négy versszakos dal. _ (Ld. még
AJ. kk. I. . 264-265. 1., jz. 5oo. .)

868. Pákh Albert _ Aranynak (Pest, 1856. dec. 24.)
K: Jókai Mór 1856. dec. 25 [24]-i levelének 1. l.-n, a formai leirást

ld. ott.
M: AJLevIB. II. k. 121. l.-n: ,,Pákh Albert toldaléka" _ cimen. _

JókaiLeV. I. k. 4.19. l.
I Coram me, _ előttem.
1 Albertus Pákh . . . ép lábaival _ Pákh Albert ekkor tért vissza

Gräfenbergből, ahol gyógyittatta. magát.
3 Idem qui supra _ ugyanaz, aki fent, azaz e sorok írója..

864. Arany _ Jókai Mórnak Nagykőrös, 1856. dec. 29.
Kı OSZK. Kézirattára _ Fond V/rãz. kékesszürke l.papi.r,28,1 ><

22,1 cm, 1 fol., 1. 1.: 1. szöveg, 2.1.: üres. mzés nincs. Jókai Mór hagya-
tékából.
.8 hg: AJLevIB. II. k. 121. 1. Teljes szöveg. _ Jókailiev. I. k. 164. sz.,
1 7-18 . .

Válasz Jókai dec. 25 [24.-i] levelére.
4-6 hogy bár minden második számba küldenék verset, _ . . . ,äinm

alesiderinmnak“ is nagyon vérmes; _ jámbor óhajnak minősi ető,
hogy AJ.-tól több verset kapjon közlésre.

9_1o Kakas-balladádon _ akár te irtad, akár Sáros _ jót nevettünk,
stb. _ A mohácsi veszedelem. Szomorú ballada, gta Kakas Márton
_ a VasÚjs. 1856. dec. 28-i számában jelent meg. _ Amikor
flókai közzé tette AJ. e levelét, a következő megjegyzést fűzte

ozzá: „Ennek a megértésére tudni kell, hogy abban az időben
senki sem akart már verset irni; én aztán klnomban azt találtam
ki, hogy magam kezdtem el bolondos verseket költeni Kakas
Márton álnév alatt. Ha Arany azt hitte, hogy ezek az ő balladáit
garódiázzák, akaratlanul cél lett vele elérve: mert meãszólalt rá.

e bizony nekem ilyesmi eszemben sem volt; nem is tu tam volna
hozzá." (Ld. JókaiLev. I. k. 4.19. l.) _ A ,,balladát” tehát nem
Sárosi Gyula irta, mint AJ. esetleg feltételezte.

I4_I5 Tehát Pákh megérkezett . . . meggyógyultanl _ Pákh 1855. ápr.
19-én azt irta Tompának, hogy két h t múlva Gräfenbergben lesz
(ld. TompaLev. I. 229. 1.). _ Most onnan tért vissza.
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865. Tompa Mihály _ Aranynak [Hanva] 1856. [dec. 31.
Kı MTAK. Kézirattára _ K. 513/974.. sz.; csontszmű l.papir,

2é3k>-áı1)g.,4. cm, 2 fol., 1-4.. 1.: 1. szöveg. Címzés nincs. _ Arany László hagya-
t l (ld. AkÉrt. 1899. 661. l. 975. sz. a.).

M: Kiadatlan.
8 Válasz Arany dec. 7-i levelére.

1

66-68

'74-75

77
79
85-86

88-89

89_90

98
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homeopathice curáltuk, _ a hasonszervi gyógymódról ld. Tompa
1854.. okt. 21-i levele jz.-t.

Kazinczyval és Erdélyivel beszéltem . . . az első azt mondja .' tűzbe
felet! a. másik . . ._a mıt te, - Kazinczy Gábor, Kazinczã _Ferenc-
nek c. epıgrammája tanácsát ıdézte, mig Erd yi János
azt aj otta, amit AJ. javasolt _ Toıııgaa verseinek kotetbe
rendezésére _ ez év okt. végefelé és dec. 7 n kelt leveleiben.

Lévai, mikor minden pénz t elvesztette nálam, _ ld. Tompa aug.
12-i levelét.

az Emléklapok çótlékát, _ ld. AJ. dec. 7-i levelének jz.-t.
kapellanus _ ompa káplánja, azaz segédlelkésze.
Palóczy Ãbrisnak igenjál esnék tőled egy pár sor. _ Mivel a viz-

jegyes levélpapír megrendelését ő intézte.
a Magyar versidomrál irt dolgot mikor kapom már meg _ AJ.

a kőrösı gimnázium Értesltőjében meelent tanıılmányát, már
hónapokkal ezelőtt elküldte Tompának; ld. aug. 3o-i levelét.

Török Sándor a Sajtóban a fér es almák irójához irván, kinek ir P
_ a Magyar Sajtó dec. 24-i sz.-šan jelent meg Töröktől: A 'férges
almák' irójához, a szerencsétlen furulyáshoz c. vers. Írója azt hitte,
hogy a Férges almák szerzője Petőfi, holott Jókai irta.

Szász ugyan meg ratulálta T[óth] Kálmánt, _ a vers a Hgyf.
dec. 16-i sz.-ban jgélent meg: Szász Károly Kézdi- Vásárhelyről,
1856. december 8-án cimen.



A FÜGGELEK JEGYZETEI





2. Arany Jánosné Ercsey Julianna _ Ercsey Sándomé Nagy Karo-
linának Nagykőrös, 1852. máj. 11.K. NszAJEM. - Ercsey sándor hagyatékából _- MTAK. Mikro-fiımtsm A. 299/1.

Ma Kiadatlan.
Aranyné férje levelén irta e pár sort sógornőjének.

3_4-

7

körös,

Kovács, és Domokos itt vólt a mult héten, _ Kovács János
tanitványával, Tisza Domokossal járt Kőrösön, Gesztről.

még bizonytalan, haza megyünk é _ ez évben az iskolai szünidőt
Nagyszalontán töltötték.

3. Arany Julianna _ Bersek Józsefné Rozvány Erzsébetnek Nagy-
1854.. máj. 29. _ ' _
Kı NSZAJEM. _ Po vıtsne Rozvány Gabnella hagyatékából. _

MTAK. Kézirattárában fotoäoan Ms 1o.234../1.
M: Sáfrán Györgyi: Arany jános és Rozvány Erzsébet (Bp. 1960. 79. 1.)

13-15

29-30

Én irtam, . . a naplómba bejegyeztem, _ Arany Juliskának ez
az első levele, amely Rozvány Erzsébet hagyatékában fent ma-
radt. _ Itt emlitett naplójáról sem tudunk többet.

Majd ha lesz szives hozni Betta néni, _ Rozvány Erzsébet ezek
szerint 1854. nyarán meglátogatta Aranyékat. Kapcsolatukról ld.
AJ. kk. XV. k. 889. 1., továbbá: Sáfrán Györgyi: Arany jános
és Rozvány Erzsébet. (Bp. 1960.)

4. Arany Julianna _ Szász Károlynak (Nagykőrös, 1856. máj. 7.)
K:MTAK. Kézirattára _ K. 513/a.; csontszinű l.papir, 23,2)-<14.,8

cm, 1 fol., 1_2. l.: l.szöveg. Címzés nincs. _ Arany László hagyatékából
(ld. AkÉrt. 1899. 606. l. 568/a. sz. a.).

M: Kiadatlan.
Arany Jııliska atyjával együtt irt e napon Szásznak.

2-3

8-9

ilyen soká válaszolok kedves levelére, _ Szász Károly máj. 1-i
levelében panaszolta AJ.-nak, hogy „Julcsa soha sem válaszolt
a levelemre". Nem tudni, Szász ınıkor írt neki.

kérelme. . . hogy a Póli néni sirját látogassam meg _ Szász
tehát ezt kérte a melegszlvű Arany Juliskától, aki az alábbiak
szerint eddig orbánca miatt nem tehetett eleget a kérésnek.
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ARANY JÁNOS LEVELEZÉSE 1828-1851.
(AJ. kk. KV. k. 305. sz. 378. l., ill. 735-736. l.-hoz:

1. Arany _ Brassai Sámuelnek K. n. [Ge.szt, 1851. júl. 18.]
K1 az Unitárius Egyház Levéltára (Kolozsvár, Cluj-Napoca, Romá-

nia) _ Foto-ja MTAK. K. 513/1393.
Ms Kiadatlan
Válasz Brassai keltezés nélküli, 1851. júl. 18. előtt irt levelére. (Ld.

AJ. kk. XV. k. 37 . l.)
5-6 vegye (ln ezt, mit idezártam, - AJ. Hajnali kürt c. versét küldte

Brassai ifjúsági lapja, a Fiatalság Barátja c. folyóirat részére,
az 1851. augusztusı füzetben jelent meg.

9 „didacticnm jJoémát", _ tanitó költeményt.

71 IIZI





A. AJ.AJHP1D.
AJ.Ez.1.ı1.

AJ.ı.-11.11.11.

AJ.ı1ı1.n1.ız.

AJ.ıo1.1v.ı1.

AJ.ı111.v.ı1.

A_T.1zı1.v1.k.

AJ.1<11.V11.1<.

AJ.ız1<.v111.11.

A_T.ı1ı1.1x.ı1.

A_T.ıa1.x.1<.

AJ.ı1ız.x1.1<.

AJ.ıa1.x11.ı1.

71*

RÖVIDÍTESEK
Aıuuw JÁNOS
Arany János Hátrahagyott munkái. II. Prózai Dol-
gozatok. (Bp. 1889.) _ _ _
Arany János Összes Művei [krıtikaı kıadás] I. kötet.
Kisebb költemények. Sajtó alá rendezte: Voinovich
Géza. B . 1951.
Arany Jpános Összes Művei [kritikai kiadás] II. kötet.
Az elveszett alkotmánš. Toldi. Toldi estéje. Sajtó alá
rendezte: Voinovich . Bp. 1951.
A1z11y János Összes Művei [kfıtıızzfi kiadás] 111. 118181.
Elbeszélő költemények. Sajtó alá rendezte: Voinovich
Géza. Bp. 1952. _ _ _
Arany János Összes Művei [krıtıkai kıadás] IV. kötet.
Keveháza. Buda halála. A hun trilógia tõredékei.
Sajtó alá rendezte: Vomovich Géza. Bp. 1953.
A1a11y János Összes Művei [K1-if.fl1a.i kıadás] V. kötet.
Toldi szerelme. A daliás idõk első és második dolgozata.
Sajtó alá rendezte: Vomovich Géza. Bp. 1953.
Arany János Összes Művei [kritikai kiadás] VI. kötet.
Zsengék. Tõredékek. Rõgtõnzések. Sajtó alá rendezte:
Vomovich Géza. Bp. 1952.
Arany János Összes Művei [kritikai kiadás] VII.
kötet. Shakespeare: A Szent-Iván éji álom. Hamlet
dán királyfi. jános király. Sajtó alá rendezte: Ruttkay
Kálmán. Bp. 1961.
Arany János Összes Művei [kritikai kiadás] VIII.
kötet. Arisztophanész: A lovagok. A felhők. A dará-
zsok. A béke. Az Archarnaebeliek. Sajtó alá rendezte:
Kövendi Dénes. Bp. 1961.
Arany János Összes Művei [kritikai kiadás] IX. kötet.
Arisztophanész: A madarak. A békák. Lysistrate.
A nők ünnepe. A nő uralom. Plutos. Sajtó alá rendezte:
Kövendi Dénes. Bp. 1961.
Arany János Összes Művei [kritikai kiadás] X. kötet.
Arany János Prózai Művek 1. Eredeti szépprózai
művek. Szépprózai forditások. Kisebb cikkek. Tanul-
mányok. Iskolai jegyzetek. Sajtó alá rendezte: Keresz-
tury Mária. Bp. 1962.
Arany János Összes Művei [kritikai kiadás] XI.
kötet. Arany János Prózai Művek 2. 1860-1882.
Sajtó alá rendezte: Németh G. Béla. Bp. 1962.
Arany János Összes Művei [kıitikai kiadás] XII. kö-
tet. Arany János Prózai Művek 3. Glosszák. Szerkesztői
üzenetek. Szerkesztői megj'eg2/tãések. Előfizetési felhivá-
sok. Sajtó alá rendezte: N eth G. Béla. Bp. 1963_
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AJ.kk.x111.k.

AJ.kk.x1v.k.

AJ.kk.Xv.k.

A_T.Lev1B.1-11.k.

AJ.VM.1V.k.

AkÉrt.Bz1ızAJ.
Benkó

BpHir1.
BpSzle.
BpViszh.
Debreczeni

Divatos.
Életk.
Elv.
EPhK.
Ercsey

Erdélyi Lev. 1-11.

fé.
Fil.Közl.
Gyulai ;Birálatok

GyulaiLev.

Hgyf.
id. h.
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Arany János Összes Művei [kritikai kiadás] XIII.
kötet. Arany János Hivatali Iratok 1. Nagyszalonta-
Nagykőrös -Budapest (1831-6 ). Sajtó alá rendezte:
Dánielisz Endre-Törös Lászlš-Gergely Pál. Bp.
1966.
Arany János Összes Művei [kritikai kiadás] XIV.
kötet. Arany János Hivatali iratok 2. Akadémiai
évek (1859-77). A MTA Könyvtára tudományos
tervének keretében összeállitotta m a jegyzeteket
készítette: Gergely Pál. Bp. 1964.
Arany János Összes Művei [kritikai kiadás] XV. kötet.
Levelezés I. Arany János Levelezése (1828-1851).
Sajtó alá rendezte: Sáfrán Györgyi. Arany János-
Tompa Mihály levelezését: Bísztray Gyula. Arany
János-Kertbeny Károly, Szilágyi István levelezését
Sándor István rendezte sajtó alá. Bp. 1975.
Arany János Összes Munkái. Arany jános Levelezése
Író-Barátaival. Első és második kötet. (Arany János
hátrahagyott művei és levelezése III-IV. kötet.)
[Sajtó alá rendezte: Arany László.] Bp. é. n. [1888,
1889J
Magyar Klasszikusok. Arany János Válogatott Mű-
vei. Negyedik kötet. Tanulmányok _ Cikkek _ Leve-
lek. Sajtó alá rendezte: Barta János. Bp. 1953.
Akadémiai Értesitõ (folyóirat)
Barta János: Arany jános. Bp. 1954.
Benkó Imre: Arany jános tanársága Nagy-Kőrösön.
Nagykőrös, 1897.
Budapesti Hirılãp, I. (1852-től)
Budapesti Sze e.
Budapesti Viszhang.
Debreczeni István: Arany János hétköznapjai. Bp.

6819 .
Divatcsamok.
Életképek (folyóirat)
Elveszett levél
Egyetemes Philológiai Közlöny (folyóirat)
Ercsey Sándor: Arany jános életéből. Gyulai Pál elő-
szavával és Arany János hatvan levelével. Bp. 1883.
Erdélyi jános Levelezése I-II. kötet. (A magyar
irodalomtörténetírás forrásai = FONTES.) Sajtó alá
rendezte és a jegyzeteket írta: T. Erdélyi Ilona. Bp.
196o,1962.
félév (folyóiratoknál)
Filológiai Közlöny (folyóirat)
Gyulai Pál: Bírálatok, cikkek tanulmányok. (A ma-
gyar irodalomtörténetirás forrásai = FONTES.)

ajtó alá rendezte és a jegyzeteket irta Bísztray Gyula
és Komlós Aladár. Bp. 1961.
Gyulai Pál Levelezése 1843-tól 1867-ig (A magyar iro-
dalomtörténetírás forrásai = FONTES.) Sajt ialá ren-
dezte és a jevyzeteket irta: Somogyi Sándor. Bp. 1961Hõıgyfutáz Ífoıyõkzt).
idézett hely



id. m.
It
ItK
Jókaí.Lev.

Jz.
K.Kezeszıw-yAJ.
Kisf.T.
Kisf.T.Evl.
kk.
Fülf.Regt.

ld.
Los.Phõ.
M :
MHirl.
MNépK.
MTA.Alm.
MTAK.
MTTárs.
MTud.
NEnyediAlb.
NépBarát
NSZAJEM.

OSZK
Önéletr.lev.
PetőfiLev.

PHirl.
PIM
PNapló
Rozvány I-III.

Sáfrán-Rozvány

Szépir.Lap.
Szinnyei

TDHV.
TMÖM

TMVM

idézett mű
Irodalomtörténet (folyóirat)
Irodalomtörténeti Közlemények (folyóirat)
Jókai Mór Összes Művei. Szerkeszti Lengyel Dénes
és Nagy Miklós. Levelezés I. jókai Mór levelezése
(1833-1859) Összegyűjtötte és sajtó alá rendezte:
Kulcsár Adorján. Bp. 1971.
'e zet
lšăzjirat

eresztury Dezső: „S mi va ok én". B . 1969.
Kisfaludy-Társaság gy P
Kisfnuäzäámäíã Évıapjz-zi (foıyõizaf)
a je en ˇ ' ai ' ás
Külföldi Regénytár
lap
lásd
Losonczi Phőnix
megjelenltíít
Magyar la
Magyar Nép Könyve
Magyar Tudományos Akadémia Almanachja
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Magyar Tudós Társaság (MTA régi neve)
Magyar Tudomány (folyóirat)
Nagyenyedi Album
A Nép Barátja (hírlap)
Nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum = Muzeul
Memorial Arany János. Salonta.
Országos Széchényi Könyvtár
AJ. _ Gyulai Pálnak. Nagykőrös, 1855: jún. 7.
Petőfı Sándor Összes Művei [krıtıkaı kıadás] VII.
Petýi Sándor Levelezése. Függelék, Pótlás. Sajtó alá
ren ezte: Kiss József, V. Nyılassy Vilma. A Függelék
H. Törő Györgyi, a Pótlás Kiss József munkája. Bp.
1964.
Pesti I-Iirlap (hirlaã)
Petőfı Irodalmi M eum
Pesti Napló (lıirlap)
Rozvány Gyorgy: Nagy-Szalonta mezőváros történelme.
I_II. k. Gyulán 1870. _ Nagy-Szalonta történelme
(18oo-1848-ig) III-ik rész. Tekintettel Arany János
koszoıüs költőnk községi jegyzőségére. Nagy-Sza-
lontán, 1892.
Sáfrán Györgyi: Arany (jános és Rozvány Erzsébet.
Függelékben: Ro zvány yörgy: Arany János életé-
ből. (lrodalomtörténeti Füzetek 31. sz.) Bp. 1960.
Szépirodalmi Lapok (folyóirat).
Szinnyei József: Magyar irók élete és munkái. I-XIV.
k. Bp. 1891-1914.
Tisza Domokos Hátrahagyott Versei (1857.)
šomıpla Mihály Összes Művei Bp, [1943] Franklin

árs at.
Tompa Mihály Válogatott Művei. Válogatta, a beve-
zetést és jegyzeteket iı`ta Bísztray Gyula. Bp. 1961.
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TompaLev. I_II. Tompa Mihály levelezése. I. 1839-1862. II. 1863-
1868. (A magyar irodalomtörténetirás forrásai =.
FONTES.) Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket irta
Bísztray Gyula. Bp. 1964.

Töred. Levéltöredék
Törös Törös László: Arany jános Nagykőrösön. Nagykőrös,

1974.
ÚjM Múz. ÚjMagyz1Múzzu1z1(f<>_ıyõimız)
VasÚajgs-Ö Vasárnatiııpi Újság (folyóirat)
versz. verssz
Voin.AJé. I-III. lt. Voinovich Géza: Arany6]ános életrajza. I. r8r7-.1849.

Bp. 1929., II. 1849-18 O. Bp. 1931., III. 1860-1882.
_ Bp. 1938.

ıu. ugyanis
u. ott ugyanott
ti. tudniillik
vö. vesd össze
[ ] a sajtó alá rendező kiegészítése
( ) áthuzott, javltott szöveg

kihagyás v. szakadt szöveg
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ADATTÁR

NÉV- ES CÍMMUTATÓ

Az egyes neveknél, ha az előbbi levelezés kötetben (AJ.kk.XV.k.) már
előford tak, a hivatkozásokat összefoglaló oldalszámot zárójelben jelezzük.Az ADATTÁRD:-m ..kapiıë.ıeı1eı1" betfiflpusseı szedett ezımszevek e levelek
szövegeiben is előfordulnak.

A földrajzi nevek felsorolásától a kötet nagy terjedelme miatt elteklntet-

Dőlt aedësel az Arany-versek, ill. -művek clmét adjuk.





A bajusz _ 983, 990
A.B.C. _ Kazinczy Gábor álneve.
Ács zsıemmn (1824-1898) - (AJkk. XV.k. 795. 1.) - 1852 õezefõı e ee _

kőrösi gimnáziumban tanitott görög nyelvet és irodalmat. Tizennãgyy
nyelven olvasott, beszélt. Nagykőrösi évei alatt jielent meg Shakespeare:
A velencei kalmár (Kecskemét, 1853) c., valamint ét másik forditása fran-
ciából. Munkatársa volt a Délibábnak és a Hölgyfutárnak. _ Aêlš-sal nem
volt szorosabb kapcsolatban. 1855-ben Foktőre távozott lelk znek. _
1856-ban meg akarták hivni a kolozsvári ref. teológia tanárául. Gáspár
János AJ.-t kérte, érdeklődné meg, eljönne-e. AJ. levele elveszett. -» 574,
580, 694, 696, 699, 1031, 1032, 1035, 1080-1082

A dalnok búja _ 1058
ADORJÁN BOLDIZSÁR (1820-1867) _ (AJ. kk. XV. k. 795. 1.) _ 84, 86, 835,

836
A fiilemille _ 984, 993, 994, 997, 999, 1001, 1003
Agnes asszony _ 375, 693, 756, 951, 1103
A gyermek és a szivárvány _ 756, 1103
A hegedű _ 895
A hegedű száraz fája . . .
A jóka ördöge _ 221, 845, 985, 902
Akadémiai Almanach _ 1016, 1017
A kép-mutogató _ 885
ALBUM _ a szikszóiak fölsegélyezésére _1d. SZIKSZŐI ENYHLAPOK _
ALDRIDGE, IRA (1805-1867) _ néger-angol színész. 1826-tól játszott.

1852-ben társulatával európai körútra indult, 1853-ban Pesten is nagy
sikerrel lépett föl Beecher-Stowe: Tamás bátya kunyhója c. műve szin-
padi változatában. _ 196, 881

A lejtőn _ 1081
Alkalmi vers _ 860, 861
ALMÁSI BALOGH PÁL (1794-1867) _ orvos. Az orvosi műnyelv megteremtése

körül szerzett érdemeket. Az MTA tagja. Széchenyi és Kossuth orvosa, Ld.
Sáfrán Gãörgyi: Kossuth Lajos levelei orvosához, Almási Balogh Pálhoz.
Magy.Tu . 1960. 633-638. l. _ 1052

ALPÁR, _ Mentovich Ferenc irói álneve.
AMADÉ LÁSZLÓ (1703-1764) _ (AJ.kk. XV.k. 769. 1.) _ 84, 835
A magyar irodalom története rövid kivonatban. _ 1020, 1058
A magyar nemzeti vers-idomról. _ 733, 789, 1075, 1103, 1114
A nagyidai cigányok _ 24, 27, 31, 34, 40, 41, 43, 47, 52, 54, 56, 59, 60, 65, 85,

88, 103, 136, 166, 242, 351, 424, 563, 811, 816, 818, 819, 821, 822, 824, 825,
827, 836-840, 846, 847, 852, 862, 870, 871, 899, 913, 914, 940, 975, 1020,
1022, 1044

ANDRÁS hg. (1327-1345) _ Nagy Lajos király _ 326, 332, 937, 941
Andrássy Ernő _ Kovács János unokája, mihályfalvai orvos. _ 1099,
Angyal _ ld. Engel József
Angyal Dávid (1857-1943) _ történész. _ 1098
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ANONYMUS _ Gestáját AJ. Endlicher kiadásából ismerte:
Anonymi Belae Regis notarii de gestis Hungarorum liber (Viennae, 1827.) _
74, 168, 832, 864, 1056

ANYOS PÁL (1756-1784) _ (AJ. kk. XV.k. 769. 1.) _ 84, 835
APOR PÉTER (1676-1752) _ történetlró. Fő műve: Metamorfhosis Transyl-

vaniae, „azaz Erdélynek rígj e alázatos ideiben val gazdagságából
ez mostani kevély, czifra f orãilt állapotjában koldusságra való változá-
sa. .“ _ Apor e munkáját 1736-ban fejezte be. Kiadta 1863-ban az MTA.:
Monumenta Hung, Hist. II. oszt. 11. k. _ 327, 377, 932, 957, 959

A pusztai fűz _ 978
A rab gól a _ 562, 1103
ARAM, ÉŠÉIGEN (1704-1759) _ kertész fia, aki tudóssá képezte magát.

Kelta-angol-latin-görög-héber szótár kidolgozását kezdte meg, de mert
állitólag féltékenységből megölt egy vargát, kivégezték. Történetét
Bulwer Edward (1803-1873) Eugen Aram c. regényében dolgozta fel. _
875

ARANY FERENC (?_1 854) _ AJ. távoli rokona N zalontán. _ 460,
ARANY GYÖRGY (1762-1844) - ARANY GYöRG mm SÁRA (1772-

1836) (AJ.kk. XV.k. 497-498. l.) _ AJ. szülei _ 555, 1017, 1018
ARANY GYÖRGY, II. _ AJ. szalontai rokona. _ 408, 444, 463, 982,

989
ARANY JÁNOS és FERENC _ 1634-ben kaptak nemességet I. Rákóczi György-

től Kraszna me ében. _ 1026
ARANY JÁNOSNE ãlcsısv JULIANNA (1816-1885) _ (AJ. kk. XV.k. 798-

800. 1.) \_ AJ.-nét tisztelték, szerették Nagykőrösön. _ Szász Károly,
esküvőjére készülve irta menyasszonyának: . .elég nekem az hogy Mento-
vichnéék és Aranyné igazán szeretettel várnak." (1852. febr. 1.) _ Egy
másik levelében: .mind õk mind Aranyné alig várják, hogy ölelhesse-
nek." (1852. márc. 15.) (MTAK. Kézirattára, Ms 300/149, 164. sz.) _ AJ.-
nét Kőrösön leginkább az ,,el nem élhetés" gondjai aggasztották; AJ. e
gondokat oszlatni irta hozzá: „Ohl ne nézz rám oly sötéten | Pályatársa
életemnek," _ kezdetű versét (1852.) 1854-ben irta Tompának: „Mikor
[az ember] izgatottan, s kifáradtan családja körébe tér s enyhiiletre, vi-
gaszra volna szüksége: s akkor sóhajokkal, az el nem élhetés miatti örökös
aggodalmakkal kell találkoznia, me yek bár némák, de annál gyötröbbekl “
(okt. 18.) _ 1853-ban AJ.-né betegeskedett, ekkor leánya, Juliska ,,gaz-
dasszonykodott". (AJ._Tompának, 1853. jan. 18.) _ 1854-ben jó egész-
ségnek örvendett. ,,Kertje csak egy tenyérnyi, majorsága öt hat csirke
lévén, üres óráiban regényt olvas" _ irta AJ. Ercseynek 1854. jún. 21-én.
_ 185 5-ben, az iskolai szünidőben nagy élmény volt neki is láto atásuk
Tompáéknál. _ AJ.-né mint gondos jó háziasszony látta vendégül az ura
barátait; a helybeli Szilágyit, Mentovicsékat, majd a pestieket: Gy1ilait,
utóbb Keményt, Csengeryt és másokat. _ 24, 29, 36, 41, 42, 46, 52, 57,
125.268.269.345.378.395.4e8.44s.462.481.488.521.s77.578.6Is»6I9.
630, 652, 659, 692, 697, 700, 702, 704, 739, 740, 766, 793, 810, 815, 818, 819,
834, 861, 893, 916, 936, 938, 970, 988, 990, 1007, 1024, 1040, 1070, 1075,
1o79,1117

ARANY JULIANNA _ Juliska, Jıilcsa, ,,a veres" _ (1841-1865) _ (AJ.kk.
XV.k. 800.1 .) _ Tizéves volt, amikor szüleivel Nagykőrösre került. A kor
szokása szerint otthon, magánúton fejlesztette ismereteit. A nagyszalontai
Arany Emlékmúzéumban őrzik könyveit. Ezek között van Reméle Nep.
János: Gyakorlati Német Nyelvtan (Bécs, 1851), belül a tulajdonos irásával:
„Arany Julcsáé." Tehát ebből tanulhatta a német nyelvet. _ A költő a..pa
és tanártársai, irodalmi vendégei, Arany Juliska örökölt adottság t,
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felkeltett ãigyelmét az irodalom- és a szinművmzet felé terelték. _ Jól is-
merhette esapja műveit, mert nyomban ráismert Tóth Kálmán Kinizsi-
jében a Toldibó szinte szóról szóra átvett sorokra: „apám I ez innen s innen
van I" _ mondta. (Ld. AJ.-Tompıának, 1853. jan. 18. II. levél.) _ Iro-
dalmi érdeklődése mellett anyja ázi foglalatosságaiban is részt vett.
Amikor édesanyja hat hétig beteg volt _ ő „vitte a háztartást". (Ld. fenti
levél.) 1853. nyarán voltak öccsével együtt először Pesten. _Juliska barát-
nőjével, Gubody Rozinával Nagykőrösön színre alkalmazta Jókai: Az ör-
mény és családja c. novelláját s ezt karácsonykor a Beretvás családnál _
elő is adták a Gubody és Beretvás lányokkal. Gubody Rozina volt az
örmény, Arany Juliska a felesége. Az előadást Szilágyi Sándor rendezte,
_ Amikor utóbb Jókai ellátogatott Kőrösre. Juliska egyedül adta elő neki
a színpadi változatot. Erről Jókai: Egy nap Arany jánosnál cimen igy
emlékezik: „Arany János azzal a biztatással csalt ki az odúmból (mert
nehezen mozdultam ki Pestről, még akkor a policájnál bizonyítványt
kellett rá venni, hogy jó járatban való ember az ember, ha Nagykőrösre
akart utazni, s visszatérett megmotozták a vámnál), tehát gyönge oldalá-
nál fogta meg a poéta-kollegát, azt mondta, hcıgy van neki egy kisleánya,
aki egy humorisztikus novellámból csinált egy gjátékot, és azt maga el is
játssza. _ Gyönyörű, kedves gyermek volt, mintha most is előttem állna
még, rózsapiros arcára, nagy eleven szemeire s arra a mosolytvalló ajkra
olyan jól emlékezem. Még azt a kort élte, amiben a leányt gyermeknek
hivják; de mikor már szabad neki eãıolyan bolondos novellát elolvasni,
mint az én „Örmény és családja" ii mesém (amit a censor tett meg
,,rác”-ból ,,örmény"-nek, ő tudj a, miért ?) _ A kis Juliska egy kis szépen-
kérésre, egy kis atyai felhatalmazásra s egy kis anyai biztatásra rá hããyta
magát venni, hogy előadja közös vigjátékunkat, még pirosabban gy ' adt
arccal. Bámulatos volt annyi genialitás abban a gyermekben. Ötféle
szerepet kellett játszania, egy vén lamentáló fösvényt, egy boltoslegényt,
egy pálinkaszomjas kocsist, egy naiv, szelid hajadont, aztán meg egy paj-
kos, cserefendi leányt, akit az apja „Mincuckának" hivogat és kényeztet.
_ Mind az ötöt úgy adta, hogy csupa megenni való volt. Különösen a vén
Gergucot, a maga rácos kiejt ével, aki a Mincuckát ,,arányus leányum"-
nak szólítja. Az előadás köztetszést aratott, s az összes játszó személyzet
általános tapsviharban részesült." (Újra közölve: Törös, 105. l.) _ 1854
húsvétján Juliska Lengyel Dániel tanár feleségével „pár hetet” Pesten
töltött; ekkor Szentpéteriéknél laktak s Juliska a nagy színészt „egészen
elbáj0lta". (AJ.-Ercseynek 1854. jún. 21.) 1855 tavaszán Arany Juliska
megbetegedett. Orbáncot kapott. Több mint hat hétig feküdt s bár az
iskolai szünidőben ő is volt családjával Tompáéknál, meg októberben sem
volt tökéletesen jól. (AJ.-Ercseynek, 1855. okt. 19-21.) 1856-ban már
egészséges. A tizenöt éves leányka „Sándor nap éjszakáján mind a két
lábát térdig; eltáncolta” (AJ._Tompának, 1856. márc. 20.) _ Ez év
májusában omoly színészi tehetségérõl tett tanúságot. Egy jótékony célú
előadáson bemutatták Kisfaludy Károly: Csalódások c. vigjátékát s Juliska
nagy sikert aratott: „úgy sikoltott mint egy áspiskigyó" _ irta AJ. Tom-
pának (1856. jún. 2.). _ Aêja arra is emlékezett, hogy leánykája nyolcéves
korában kijelentette: szin znő lesz. _ Az apa _ nyilván vándorszinész
emlékei nyomán _ leánya figyelmét igyekezett elterelni a rögös pályától:
„pár hét óta ingeket kell varrnia nekem" _ irta előbb idézett eve ében. _
juliska ezt is szivesen csinálta. A Gubody lányokkal úrasztalkendőt is

tek. _ Apja írói, kiadói kapcsolatai révén Arany Juliska könyvtára
is gyarapodott: Degré Alajos: A sors keze (Pest, 1856.) c. könyvecskén a
kiadó ajánlása: „Arany Julcsának _ Friebeísz István". _ A Dalkönyvecske
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a magyar nép számára, (Pest, 1856.) c. könyvecskén kettős aejšánlás hirdeti:
,,T. cz. Jókai úrnak" „a ki Arany Julcsának adta". _ zász Károly:
Hedvig c. elbeszélő költeményének ajánlása: „Arany Jánosnak Szász
Károly". Hogy az 1856-ban megjelent mű mégis Juliska könyvei közt ma-
radt fenn, arra vall, hogy édesapja ajándékozta neki. _ 53, 57, 84, 99, 147,
148,151,153,187,191,298,300,316,323,328,336,352,360,366,381,383,
4°3.428.434.445.456.455.459.471.475.481.483.495.512.518.52°.522.
527. 538. 539. 566-68. 57°. 576-78. 589. 584. 588. 593. 594. 602. 604- 96.
609, 620, 623_25, 630, 634, 657-59, 661, 665, 674, 676, 677, 682, 685, 694,
695.698.7°5.766.715.716.72°.728.731.733.736.740.751.758.760.766.
768. 771. 776. 777. 793-95. 847. 861. 922. 928. 94°. 957. 959. 97°. 978. 980.
982, 984, 1031, 1033, 1038, 1044, 1047, 1048, 1054, 1056, 1067, 1070,
1088, 1089, 1092, 1095, 1096, 1106, 1107, 1117

ARANY LÁSZLÓ. Laci (1844-1898) _ (AJ.kk. XV.k. 800_8o1.1.) Körösre
költözésükkor hétéves volt. Diákkora kedves élményei tehát ide kötčdtek.
Gimnáziumi tanulmányait az 1853-54-ik tanévben kezdte megi_t-- AJ.
fia latin tanulásáról, mind sógorának, mind Tisza Domokosnak , 1854.
jan. 21-én. Ez évben Laci fő szenvedélye a madártojás gyűjtés. (AJ.-
Ercseynek, 1854. jún. 21.) _ Amikor AJ.-t visszahivták Szalontára tanár-
nak, egyik oka amiért nem fogadta el, hogy fia „mindenesetre jobban tanul
itt". (AJ._Tompának, 1854. sze t. 27.) _ 1855-ben Tompáéknál tett
látogatás neki is nagy élménye lehetett; Tompa valamiféle csomókötésre
tanithatta, mert ezt többször is számonkérte eveleiben. _ A kis Tom a
Gézával később még álmodott is. (AJ.-Tompának 1856. febr. 10.) _ Elıáõ
önálló útja volt, amikor 1856 nyarán Szalontára ment a vakációra, Ercsey-
ékhez, ahol jól érezte magát, csak éppen nehezen irt levelet haza. Otthon
édesanyja ,,harapóf0góval" húzta 1 belőle szalontai élményeit. (AJ.-
Ercseynek 1856. okt. 3.) _ E korszakban Arany László egy e v. levelének
van nyoma. _ 37, 53, 57, 78, 99, 136, 147, 148, 187, 204, 206, 268, 298, 300,
316. 328. 329. 336. 352. 381. 384. 393. 403. 468. 428. 434. 445. 45°. 455.
459. 471. 475. 483. 486. 495. 512. 518. 522. 526. 527. 567. 577. 594. 620.
626, 631, 634, 635, 639, 640, 658, 667, 672, 674, 676, 677, 685, 698, 715,
716. 727. 731-33. 735-40. 743-45. 75°. 758. 759. 764. 765. 768. 771.
773, 775, 777, 795, 806, 807, 809-11, 813--15, 818, 821, 823-25, 827, 828,
83°-35. 838. 841-44. 846-49. 851-55. 857-69. 871-78. 875--79. 881.
882. 884-97. 906-09. 911. 913. 914. 917. 919-22. 925. 927-29. 931_33.
936-38. 94°-45. 956. 957. 959. 961. 962. 964. 965. 967-81. 983-87.
989_92, 994, 996_99, 1001-06, 1011-16, 1018, 1019, 1022, 1025-30,
1035. 1036, 1038-41, 1043-45, 1047-50, 1052-54, 1058-61, 1064- 69,
1071-74, 1076, 1077, 1079-81, 1084, 1086, 1088-92, 1094-101, 1103-
10,1112,1114,1117

Arany László _ 18. sz. Kraszna megyében. _ 1026
Arany Lászlóné Szalay Gizella (1857-1945) _ 1905-től Voinovich Gézáné _

(AJ.kk. XV.k. 801. 1.) _ 801
ARANY SÁRA _ ld. JÁMBOR JÁNOSNE
ARANY1 ISTVÁN (1793-1864) _ ref. teológiai tanár Debrecenben. 1835-től

magyarul adott elő. _ 76, 833
ARIOSTO, LODOVICO (1474-1533) _ regényes hőskölteménye, az Orlando

Furioso első énekéből AJ. is forditott 38 versz.-t s a huszonhetedik ének ből
két sort (1858.) _ 1856-ban _ Dantéval együtt _ olaszul olvasta (ld.
aug. 30-i levelét Tompának). Tisza D. Ariosto kalamárisának másolatát
hozta AJ.-nak ajándékba Olaszországból. _ 539, 592, 748, 768, 954, 1020,
1028, 1039

Árkádia-féle _ 1102
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ARNIM-IBRENTANO. BETTINA EL1sA1ıETH (1785-1859) - (AJ.kk. XV.k.
801 )-- 8- - 371: 94 z 953

ÁRŠYÉK _PÁL -ŠTgmpa mint „világtalan daln0k"-ról is ir róla. Sárosy Gyula
neveı. - 4 , 19ÁRPÁD (?_-907) _- (AJ.kk. xvız. 801. 1.) _- h-zmfogızıõ ez Áfpadhazi-

királyok - 170, 382,
Ártatlan dac - 1097
Arva fiú - 755
Arva gólya - ld. A rab gólya.
A sárkány - 205, 217, 88 , 889
ASZTRIS MIEIÃLYNÉ, SZABŠ ? (?-1 855) -- AJ.-ék szalontai ismerőse. - 537
ATÁD1 QGOLUE) V11.Mos (1821-1865) - (AJ.kk. XV.k. 801. I.) -- újságíró

ügyvéd. Ez években a Hölgyfutár, a Szépirodalmi Lapok, a Pestı' Napló
munkatársa. 1854-től ügyvéd Kecskeméten. - 255, 904

A tetétlem' halmon - 1103
ATHENAEUM - irodalmi folyóirat 1837-t .kk. XV. 801. 1.) - 428
ATEENAEUM (londoni folyóirat) - (AJ.kk. k. 802. l.) - 632
A tudós macskája - 899
Augusz Antal - Liszt Ferenc magyarországi barátj a. - 1094
AUREUS _ AJ. álneve.
AURORA - (AJ.kk. XV.k. 802. 1.) - zsebkönyv. - 556, 1021
A vén gulyás - 579, 1034, 1065
A vén gulyás temetése - 579, 1034, 1065
A világ - 968
Az asztaltáneoltatásról - 885
Az egrz leány - 711, 756, 942, 1103
Az elhagyott lak _ 843
Az első lopás - 806, 900
Az elveszett alkotmány - 1025, 1026, 1112
Az ihlet perce - 1008
Az ünneprontók - 1020

Q
N/-'H ,<:Č

Babits Mihály (1883-1941) _- 852, 951, 961
Bach, Alexander (1813--1893) - (AJ.kk. XV.k. 802. 1.) - 870
BAJÓ JÁNOS, öreg (?-1855) - nagyszalontai polgár. -- 131, 537
BAJZA JÓZSEF (1804-1858) - (AJ. kk. XV. k. 802. 1.) - 1851-től betegsége

már ellzıatalmasodott rajta. Ez évben jelentek meg összegyűjtött munkái,
Toldy Ferenc gondozásában. - 84, 86, 169, 670, 835, 836, 1052, 1072

BALASSA JÁNOS (1814-1868) _- sebészorvos, egyet. tanár. A szabadságharc
után börtönbe zárták. 1851-ben kiszabadult, visszakapta tanszék t --
Utäıbb AI.-t is kezelte. - 249, 468, 540, 686, 687, 697, 702, 991, 1015, 1077,
10 3

BALASSI BÁLINT (1554-1594) - 84, 835
Balázs Győző - Levay József: Vísszatekintés c. emlékiratainak sajtó alá

rendezője (Miskolc, 1935.) - 831, 1055
Balla Gergely (P-1770 körül) - a Kőrős város krónikája c. mű szerzője.

A város történetét a honfoglalástól 1758-ig tárgyalja. - 1856-ban adta ki
Szabó Károly és Szilágyi Sándor. -- Legújabb kiadása Törös László gondo-
zásában jelent meg. (Nagykőrös, 1970.) - 1087

Ballagi Aladár (1853-1928) - Ballagi Mór fia, egyet. tanár, kéziratgyűjtő.
- 1031, 1032

BALLAGI KÁROLY (1824 -1888) - Ballagi Mór öccse. 1852-től tanár a kecske-
méti ref. gimnáziumban, 1856-tól a nagykőrösiben tanította a német nyel-
vet. Ez évben jelent meg Német nyelvtan (Pest, 1848.) c. könyvének második
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és harmadik kiadása, s már előbb Német Olvasókónyve (Pest, 1853.) _ 92,
575, 746, 768, 842, 1031, 1032, 1085, 1100

BALLAG1 (BLOCH) MÓR (1815-1891) _ lapszerkesztő, ref. teológus. 1851-től
a kecslãméti ref . 11-:ãológiãn a kelealipydvek és a szentírás tudomány tanára,
1855-t a pesti . teo 'án t tott. _ Magyar_néınet szótárakat, a
héber nyelv tankönyvét áılãlıotta össze, valamint Magyar péláabeszéáek stb.
gyűjteményét. 1851-től szerkesztette a Protestáns Kéfles Naptárat. AJ.-nak
e korszakból két Ballagıešllórnak szóló levelét ısmerjuk. _ Ballagı és AJ.
kapcsolatáról ld. Schei Sándor: Három Arany-levél. ItK 1967. _ 466,
535, 573, 584, 589, 746, 768, 983,'99o,' 1011, 1013, 1031, 1036, 1052, 1100

BAŠOG, BALOGH, ,,0reg”, „nagybajuszıı" _ nagyszalontai lakos. _ Balogh
yörgy _ 802

BALOGH GYULA (1832_1855) _ jogot tanult. Versei a Divatcsarnokban
jelentek meg. _ 230, 894 _ _ _ _ _

BALOGH IMRE _ nagyszalontaı lakos, a helyı műkedvelők egyık szin]átszója.
-478

BALOGH ISTVÁN (1790-1873) _ színész, szinműlró és fordító: Vígjátékokat
irt: Ludas Mam, Mátyás diák vagy a Cinkotai kántor c. _ Meglrta színészi
visszaemlékez it (Magyar Thaha, 1853.) 1854-ben visszavonult. _ 123,
851

BALOGH JÁNOS, ifj. (1813-1875) _ AJ.kk. XV.k. 803. l.) _ AJ. kortársa,
szalontai barátja. _ 139, 365, 520, 527, 536, 858, 945, 1009

BALOGH LÁSZLÓ _ (AJ.kk. XV. k. 803. 1.) _ nagyszalontai lakos. _ 669,
1

BAL.z)l3H MÁRTON, id. ,,ka.n" ragadványnévvel. _ 1842-ben Szalontán AJ.
jelenlétében végrendelkezett. _ 190, 191, 880, 884

BALOGH MÁRTON, ifj. _ id. _ fia, nagyszalontai lakos. _ 194,
BALOGH MIHÁLY _ szalontai főbiró 1854-ig (AJ. kk. XV. 803. 1.) _ 48, 405,

467.820.945
BALOGH MIHÁLY _ „Zsófi” ragadvány névvel. _ Szalontai lakos, Ercsey

Sándor ennek házát vette bérbe. _ 365, 406, 480, 482, 508, 536, 679, 702
Balogh Pál _- ld. Almási Balogh Pál
BALOGH PÉTER (1792-1870) _ (AJ.kk. XV. k. 803. 1.) _ Ref. lelkész,

esperes. Nagyszalontáról Debrecenbe került, ahol püspök lett. _ 66, 479,
629, 784, 827, 1021, 1056, 1112

Bán Imre mai irodalomtörténész _ 803
Bán János _ AJ. nagykőrösi tanítványa _ 960
Bánk bán tanulmányok _ 1024
BARAHÁS MIKLÓS (1810-1898) _ (AJ.kk. XV.k. 804. 1.) _ festőművész.
_ E korszakban rendelte meg tőle Nagyszalonta AJ. arcképét, amely
1856-ban el is készült. Eredetije a szalontai AJ. Emlékmúzeumban. _
Egy, Barabás által AJ.-nak irt elv. levélről tudunk. _ A kép megfestésé-
nek történetéről ld. Dánielisz Endre: Egy Arany-portré története Igaz Szó,
1960. II. fé. 766_77o. l. továbbá Wagner István: Száz húsz esztendő
Arany-area. Korunk, 1967 jún. 788-795. 1. _ 569, 580, 601, 738, 757,
759, 765, 779, 1035, 1095, 1097, 1101, 1103, 1104, 1106-1108 _

BARANOVICS RÓZA _ az AJ.-ék baráti köréhez tartozó szalontaı Lovassy
Ferenc vette feleséógül. _ 271

BARANOVSZKY MIKL S ( 1780_1 854) _ Tomori Anasztáz anyai nagybátyja,
bankár, műgyűjtő. Vagyonát testvére gyermekeire hagyta. Tomori
Anasztáz AJ.-tól kért és kapott verset nagybátyja sírkövére. Ld. AJ. kk.
VÍ[.k. 28. l., valamint AJ. [1854. dec. 25. után] Tomori Anasztáznak irt
levelét. _ 514, 1006, 1011, 1071

Baranovszky Miklós kamvaira _ 1006, 1009
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BARKASSI ? (?_1856) _ miskolci lakos, Vágó tanár rokona_ 735, 748, 1 100,
BARNA IGNÁC (1822-1894) _ költő, műfor tó, orvos. _ 84, 835
Báró Kemény Zsigmonálıoz _ 1102
BARÓTI SZABÓ DÁVID (1739-1819) _ költő, műfordító, jezsuita tanár.

A klasszikus versformát hozta be irodalomunkba. Berzsenyi és Vörös-
marty elődjének tekinthető. _ 84. 835

Barta János _ az AJ.kk. lektota _ (AJ. kk. XV. k. 804. 1.) _ 803
BÁRTFAY LÁSZLÓ (1797_1858) _ (AJ.kk. XV. k. 804. 1.) _ Pesti háza kora

haladó kedvelt találkozó helye. _ Naplója fontos forrása
a kor irodalmi- politikai viszonyainak. Ld. Bártfay László ntgflója és
válogatott levelei Kõ csey Ferenehez 1_2. Válogatta É a jegyze et írta
Jeney Ferenc. Bp. 1969. PIM. kiad. _ 84, 835, 1052

BARTOS P _ nagyszalontai ismerős _ 462,
BASA JÓZSEF _ szentesi lakos. _ 228
BATA (BATTA) BÁLINT _ ref. lelkész, Tompa barátja. _ 112, 146, 848, 860
BÁTHORY GÁBOR (1798-1862) _ nagykőrösi ref. lelkész, majd püspök-

hel ettes. _ 40, 42, 245, 246, 249, 389, 817, 901, 963, 996
BATSÁNYI JÁNOS (1763_1845) _ (AJ.kk. XV.k. 804. 1.) _ 84, 835, 963
BECK, KARL (1818-1879) _ (AJ.kk. XV.k. 805. 1.) _ Le híresebb műve:

janko, der ung. Rosshirt (1841) a betyárromantika képvisel'ője. _ 374, 449,
950.956

BEDE ANNA - mai műfordító - 1001
BELICZAY FERENC _ járásbíró. _ 191
BENCSIK FERENC _ Tisza Domokos és Kovács János útitársa Egyiptomban.
_ 647, 1063

BENEDEK LAJOS _ debreceni professzor. _ 77, 833
BENICZKY PÉTER (1606_8 között _ 1664) _ költő. Balassi Bálint követői

közül a legtehetségesebb. _ Magyar rithmusok c. kötete halála után jelent
me . _ 84, 835

BENJŠERT MAR1sKA _1d. KERTBENY (BENKERT) KÁROLY
Benkó Imre (1859-1932) _ Arany jános tanársága Nagy-Kőrösön (Nagy-

kőrös, 1897.) c. könyve az Arany-kutatásnak ma is hasznos forrása. _
Bevezetésében írja a szerző: „Arany itteni tanárkodása óta már több, mint
egy emberöltő telt el, . . . A kortársak, sőt az egykori tanítványok sora is
. . . ritkul, Ezért vállalkoztam a még összegyűjthető emlékek összeállí-
tására . . az egyháztanács, az iskolai Választmány és a tanárszék jegyző-
könyveiben található hivatalos adatok nyomán adom elő Arany itteni 9 évi
életének külső eseményeit, s foglalkozom vele, különösen mint tanárral."
(Benkó, X_XI. 1.) _ AJ. egykori tanártásai közül Ádám Gerzson, Szász
Károly, Szilágyi Sándor támogatta munkáját. A könyv előszavában
Szilágyi többek közt ezt írta: [AJ.-nak] „Már leveleiben is van egy s más
vonatkozás mi élete ez éveinek történetéhez adatokat nyújt: de még azokra
is a teljes világosságot csak ez a könyv deríti fel. Hivatalos és magánosoktól
név:-rt adatokból össze állítva, nem csak Arany kőrösi tanárkodásának tör-
t etét mondja el, hanem magát a kort is megrajzolja küzdelmeivel, csüg-
gedésével s reményeivel, egy darab kortörténetet ad az absolutizmns ide-
jéből, s ezzel igen hasznos és jó munkát végzett, .” (Benkó, VII_VIII. 1.)
_ Bár Benkó műve nem tudományos igényű, a szigorú szemléletű egykori
Arany-tanítvány: Szilády Áron szerint egyértelmű hiba benne csak a kö-
vetkező: Benkó szerint AJ. az 18 5 1/52. tanévben a négy felső osztályban
magyart, a III.-ban és V.-ben görögöt, a VII.-ben latint tanított (Benkó,
21, 146. 1.) _ Szilády közli, hogy AJ. az első iskolaévben, csak magyart
tanított. _ (ItK 1898. 116-121. 1.) _ Benkó a folyóirat következő számá-
ban felelt. (ItK 1898. 247_248. 1.) Elsősorban válaszát indokolja: ,,Ne-
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hogy az általam közölt hivatalos adatok hitelességéhez kétség férjen:
legyen szabad megjegyeznem, hogy mivel Arany tanárságának két első
évere vonatkozólag a tantárgy beosztást sem a tanári szék, sem az iskolai
tanács jegyzőkönyvében, sem az e ház és iskola levéltárában nem sikerült
feltalálnom: erre nézve csak a taãıványok emlékezetére voltam utalva.”
(ItK 1898. 247-248.) _ Van még egy jellemző történet egyik diákról,
aki Petőfi-verset adott be saját neve alatt. A két volt kőrösi diák: Benkó
adatszolgáltatói és Szilády Áron más-más nevekre emlékeztek; az is lehet,
hogy kétszer is előfordult. (Ld. még Szilády Áronnál.) _ 870, 898, 958, 960,
961,-8972, 974, 979, 1003, 1011, 1032, 1048, 1050, 1057, 1069, 1077, 1085,
109 ,1111

BENKŐ _ ld. Kertbeny Károly (írói álneve)
BENŐFY SOMA (1821-1887) _ költő. kat, pap s mint ilyen a Kisfaludy Tár-

saság számára összegyűjtötte palóc híveine dalait. _
BEÖTHY ZSIGMOND (1819_1896) _ költő, elbeszélő, jogi szaldró. _ 84, 835
BÉRANGER, PIERRE-JEAN de- (1780-1857) _ (AJ.kk. XV. k. 806. l.) _ AJ.

Béranger költészetét _ Petőfi hatása alatt _ túlértékelte. A költő politikai
magatartásának elsődleggs varázsát Béranger halálakor c. verse ıs híven
tükrözi: ,,De élte oly eg z, oly | Tökéletes, mint egy dala." (AJ. kk. I.k.
278. l.) _ AJ.-nak az ötvenes évekből egy Bérenger fordítástöredéke ma-
radt: Az ,yvetot-i királyból. _ 44, 373, 591, 711, 949

BÉRCZY KÁROLY (1821-1867) _ (AJ.kk. XV.k. 806. l.) _ E korszakban
három kötete jelent meg: Élet és ábránd. Beszélyek. Pest, 1852. _ Világ
folyása. Beszélyek. Pest, 1853. _ Világ-krónika, Pest. 1856. _ Mint szép-
iró és kritikus minden jelentősebb foly iratnak munkatársa volt. _ Gyulai
Pál: Vén szlnészéről írta: „Ennél s Arany: Családi kőrénél az újabb időkben
jobb irodalmi terméket nem ismerek". (1852. febr. 28. GyulaiLev. 124. 1.) _
Bérczy Károlyról ld. Fodor András: Bérczy Károly emlékezete. Nagyvilág,
1966. 1067-68. 1.) _ 84, 86, 254, 258, 371, 695, 782, 812, 835, 836, 949,
1052

BERECZ KÁROLY (1821-1901) _ (AJ.kk. XV.k. 806. 1.) _ 1854-ben _
Nagy Iäác halála után _ átvette a Hölgyfutár szerkesztését. Jelentős
kezdem yezése volt a Magyar Írók Arezképalbuma (1 855.), amely számára
AJ.-ról is készíttetett képet. (A kísérő szövegben felhasználta AJ. önélet-
rajzi levelét (1855. jún. 7.), _ 42, 44, 46, 84, 371, 424, 449, 524, 569, 580,
835,949,1o08,1028,1030,1o34,1o39,1042,1o6o,11o5

BERECZKI ISTVÁN _ szalontai fnvaros. _ 36
BERÉNYI (SZÁLINGER) ANTAL (1829-1856) _ Történeti drárnáit Vak Bélá-

ról, Könyves Kálmánról a Nemzeti Színház mutatta be. _ 670, 1072
BERETVÁS GUSZTÁV _ nagykőrösi közbirtokos család tagja. _ Arany László

szerint ,,különc és féktelen ember hírében áll0tt". Nyılván ennek tulajdo-
nítható, hogy 1854-ben Pesten fogságban volt. 1852 őszén, amikor AJ.-ék
akkori lakása fölött a tető beomlott, Beretvás Gusztáv fölagánlotta nekik
tágas háza üresen álló részét. Eleinte nem fogadott el b rt, ami AJ.-t
nagyon bántotta, később azonban ebben is megegyeztek. AJ.-ék három
évig laktak a Beretvás-házban. (Ld. Arany Lász ó jz.-ét, AJLevIB. I.k.
282-283., 278-283. l.) _ AJ. egy hozzá írt elv. levelének van nyoma,
míg Beretvástól két AJ.-nak írt levél maradt fent. _ 399, 413, 349. 353.
967.aÃ2.976.996.I009 _ _

BERETV S KÁROLY _ Beretvás Gusztáv bátyja, akı AJ.-ékkal együtt lakott
öccse házában. Mivel a két fivér egymással rossz viszonyban volt, Károly
AJ.-éknak is kellemetlenkedett. E viszállyal kãpcsolatos AJ. és Beretvás
Gusztáv levélváltása. _ AJ. Tisza Domokosn is beszámolt róla, hogy
lakótársa miként jelentette fel ajándékba küldött borukat a _ fináncnak
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(1854. máj, 8:), - majd e hó 20-án örömmel újságolta, hogy Beretvás
Károly elkoltozött a házból._ - 399, 413, 977 _

BERE1'V8ÁS RÓZA - Tompa Vırdgregéıre előfizetőket gyűjtött Nagykőrösön.
- 22

BERNÁTH GÁSPÁR (1810-1873) - (AJ.kk. XV.k. 806. 1.) - humoros és
közművelődési cikkei a korabeli folyóiratokban jelentek meg a Hõlgyfutáı,
Divatcsarnok, Délibáb-ban (itt pl. 1853-ban Lavottáról). - 65

BERSEK JÓZSEF (1806-1865) - 1848-ban ezredével a nemzeti hadsereghez
csatlakozott. 1849 elején Szalontán találkozott AJ. tanitványával,
Rozvány Erzsébettel. Az akkor negyvenöt éves Bersek feleségül kérte a
húszéves Rozvány Erzsébetet, akı a nagyravágyó szülők kényszerére
mondott igent. A szabadságharc után, mikor Bersek aradi rabságából
megrokkanva kíszabadult - a családi hagyomány szerint -, kész volt
visszaadni ifjú menyasszonya szabadságát. Rozvány Erzsébet nyilván
szánalomból mégis hozzáment feleseágül. Házasságıık bolıdzcšgtalan volt. --
AJ. Katalinjában élmény-nyomok t álhatók Rozvány E bet történeté-
ből. (Ld. Sáfrán Györgyi: Arany jános és Rozvány Erzsébet. Bp. 1960.
46-56-L)--793.924

BERZSENYI DÁNIEL (1776-1836) _- 84, 687, 688, 777, 83 5, 873, 884, 885, 940,
1052,1109,1111

Bessenyei Ferenc - AJ. levelet közölt 1892-ben - 1073
Bessenyei György (1747 P-1811) -- AJ. irodalomtörténetében munkássá-

gával behatóan foglalkozik. ,,. . . buzditásai lángra gyújták testőrtársait"
ırta róla. (AJ. kk. X.k. 495. 1.) - 1020

BESSENYEI SÁNDOR (1743-1 809) - Bessenyei György bátyja, Mán`a Terézia
testőrségéből a hadseregbe lépett át. A felvilágosodás híve. Írásai megjelen-
tek a Kassai Magyar Múzeumban. - Milton művét Elveszett (és újra
visszanyert) Paradicsom cimen fordította le. (Kassa, 1796). - 556, 1020

BETHLEN fiúk: BÉLA, DOMOKOS, JÁNOS - szülei Bethlen Jánose-41811-1879)
erdélyi ellenzéki politikus és Teleki Zsófia, id. Tisza Lajosné T eki Julianna
testvére. Anyai ágon tehát Tisza Domokossal első unokatestvérek. - 104,
108, 142, 282, 841, 844, 845, 847, 8,56, 914

BEZERÉDJ AMALLA, BEZERÉDJ ISTVANNÉ (1804-1837) _- elbeszélő. - Flórz'
Kõrıyve (1836) a hazai gyermekírodalom úttörő műve. - 84, 835

BIBLIA, SZENTÍRAS - 363, 832, 894. 903, 917, 953, 985, 1018, 1077, 1089, 1107
Biczó Géza (1853-1907) tanár, festőművész - 1009
BIRIZDÓ BÁCSI - Birizdó József (P-1852) - szalontai A követvá-

lasztáskor AJ.-ra szavazott. - 8, 48, 52, 805, 820, 821
B1R1zDó K1sAssz0NY - Birizdó Mária, Benkő Mihályné, aki a pesti évek

alatt kérésével levélben is felkereste AJ.-t. - 15
Bísztray Gyula (1903-1978) és felesége Borbély Margit - (AJ. kk. XV. k.

807. l.) - 801, 803, 853, 987, 1027, 1029, 1082
BLAIR, (HUGO) HUGH (1718-1800) - skót lelkész. Az edinburghi egyet.

retorika- és irodalom professzora. Esztétikai tárgyú műve: Leetures cm
Rhetoríc and Belles-Lettres](I783.). Mint irodalmi élmény alapot, az érzelmet
hangsúlyozza. - Mac Phersont 6 bátorltotta a korában oly nagyhatású
Ossiam' dalok kiadására. - AJ. tanitványát, Tisza Domokost biztatta
Blair esztétikájának tanulınányozására. Művét AJ. is többször kikölcsö-
nözte a kőrösi Gimnázium könyvtárából (ld. AJ. kk. XIII. k. 231, 233. 1.).
- 11, 807

Bocskai István (1557-1606) - (AJ. kk. XV. k. 807. I.) - 988
BODENSTEDT, FREDRICH (1819-1892) - (AJ. kk. XV. k. 807. 1.) - Orosz-

országi, perzsiai, örményországi útjairól visszatérve, 1854-ben a mün-
cheni egyetemen a szláv nyelvek tanára lett. - Lieder des Mírza Sohaffy
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1851.) c. dalokból A61. Mirza Schaff ból clmen leforditotta.: I. Zuleikához
6 vrsz.), II. „Kertj ben kis . . .” kezdetű 3 vrsz.-t, III. „Hol a

költõ a végtelenbe vész, . . ." kezdettel 1 vrsz-t. (Ld. AJ. kk. I. k. 257_
258. lgsädegjelentek a Hõlgê/[futár 1856. jún. 7-i számában, de itt még AJ.
fordl t mint „perzsa” oltõtõl származót féngelezte. Később már a
„Mirza Shaffyból' cim alatt: ,,B0denstedt“ nev t tüntette fel. - Ld.:
H. Rappich (Berlin): Friedrich Bodenstedt szeree az orosz szellemi kincsek
németországi és magyarországi terjesztésében. ' özl. 1964. 3_4. sz. 41 2_
416. l. _ 522, 966, 1043, 1089, 1091, 1093

BOGÁR MÁTY _ szegedi asztalos. _ 312
Bohus Jánosné Szögyény Antónia (18o3_1890) _ közügyekre sokat áldo-

zott. _ 928, 929
BOJT SAROLTA _ Tompa Mihály verseire előfizető gyűjtő. _ 214
Bolond Istók _ 1019, 1022, 1023
BONDÁR ISTVÁN _ nagyszalontai lakos, akinek AJ. kölcsön adott 100

p.fnt.-ot. _ 287, 290, 322, 335, 366, 379, 380, 407, 444, 462, 482, 916,
919. 939. 935. 958. 982. 988. 996. 1033

BÓNIS BARNABÁSNÉ POGÁNY KAROLINA (1821_1 855) _ a Tokajhoz közeli
Nagyfaluban lakott. Szemere Miklós révén ismerte meg Tompát és köl-
tészetét. Végrendeletében Tompa fiára 100 hold földet hagyott. Végren-
deletét rokonai megtámadták, ompa elesett az örökségtől. _ 1067, 1069,
1070, 107

BORBÉLY JZNOS _ nagyszalontai kőműves. _ 28, 35, 51 ,_ 54, 287
BORBÉLY PÁL - Szalonta főjãgyzõje, AJ. mellett volt aljegyző. 1849-ben

mindketten lemondtak állás ól. _ 272
BORCSI ? _ kecskeméti lakos 1856-ban. _ 1085
Bordás I_László (1904-1977) _ (AJ. XV. k. 807. 1.) _ 1017
Bornemissza Pısta _ AJ. gyerekkon ıskolatársa. _ 1018
Bor vitéz _ 906
Borzsák István _ mai klasszikafilólógus _ 803 __ _ N
Bosch, (van Aeken) I-Iıeronymus (kb. 1450-1516) _ Németalfoldı festo.

Kompozlcióit groteszk figurák, ember- és állat keverékéből származó
szörnyalakok népesitik be. Hatott Brueghelre. _ 827

Bowring, Sir John (1792_1872) _ angol iró. Az európai nemzetek nép-
dalait fordította angolra. A mıenketz Poetry of the Magyars (1830) c. _ 952

Boz _ DICHENS, û1AR1.Es álneve _ ld. ott.
BOZZAI PÁL (1829_1852) _ költõ. Első verseit Petõfi közölte az Életképek-

ben. A szabadságharc után büntető ezredbe sorozták s már csak meghalni
°õı-_za1zau haza. _ Gyulai Pal 11-ta. fõıaz „Úgy jõu be hozzam, mint valami
ldsértet, elbetegedve, megőszülve, rongyosan.” (1852. jún. 18. Lévaynak.
GyulaiLev. 103. 1.) _ Munkáit legközelebbi barátja, Lévay József gyűj-
tötte össze, rendezte sajtó alá, de csak 1886-ban sikerült kiadatnia. _ 84,
98, 111, 835

BRASSA1 SÁMUEL (18oo_1897) _ (AJ. kk. XV. k. 8o7_8o8. 1.) _ Ez évek-
ben jelent meg: Okszerű vezér a német nyelvtanulásban I. r. (Kolozsvár,
1853) c. könyvének negyedik kiadása, továbbá Mezei gazdaság könyve
(1855). _ 14, 324, 798, 801, 808, 856, 931, 1034, 1045, 1121

BRENTAN0, BETTDTA _ ld. ARNnv1-BRENTAN0, BETTINA ELISABETH
Bréntano, Clemens (1778_1842) _ költő. _ 953
BROCKHAUS, FRIEDRICH, II. (180o_1823)_ (AJ. kk. XV. k. 808. l.) _ 837
Brunner László _ Kolbenheyer Móric unokája, ev. lelkész Neunkirchenben.
_ 971, 1012

BRUNSVICK _ népkönyv. _ Ld. Bleyer Jakab: A Stilfrid- és Brunszvikról
szóló magyar népkönyv mondai eredete. EPhK. 1916. _ 872, 876
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Brunszvik Teréz (1775_1861) _ az első hazai kisdedóvó alapítója. _ 963
BRYANT, WILLIAM CULLEN (1794_1878) _ Thanatopsis c. pauteisztikus

műve az első nagy amerikai költői alkotás. Fordította Homerost. _ Az
Amerikai Egyes" t Államok történetének egyik írója. _ 374, 950, 956

BUCHANAN, GEORGIUS (15o6_1582) _ skót származású humanista költő.
Legelterjedtebb művét Hatvani István 1807-ben újra kiadta Nagy-
váradon: Paraãhrasis in libr-um Psaltorum c. _ 556, 1019, 1020

BUCZY EMIL (17 2_1839) _ költő, a hazai esztétikai tudomány úttörője,
az Erdélyi Múzeum c. folyóirat egyik alapítója. _ 84, 835

BUDAI KRÓNIKA _ Chronica Hungarorum ,` az első M arorszá on nyom-
tatott könyv (1473.) _ Az An`ou kor krónikái közülagálti Máãı és Íjínos
minorita, valamint Küküllei jános művét használta fel. Mátyás ˇ ály
uralkodását szintén tárgyalja. _ Chronicon Budensae cimen Podhráczky
József 1838-ban újból kiadta. _ AJ. ezt a kiadást vásároltatta meg ma-
gának 1853-ban. Ebben _ s a következő évben készítette a Daliás idõk
š,Második dolgozatát". (Ld. AJ. kk. V. k. 374. l.-tól.) _ 168, 219, 864,

1, 890
BUIŠAPESTI HÍRLAP (BpHiı'l.) -- A Magšyar Hirlaý folytatásaként jelent meg

1852. júl. 1-től, ugyancsak Szilágyi erenc szerkesztésében. Segédszerk.:
Nádaskay Lajos. A kormány lapja, homlokán a kétfejű sassal, „Hivatalos
értesítő”-vel.

Arany ír á s a 1853-ban: Ápr. 27-én „Köztiszteletben álló költőnk s
n-kőrösi tanár Arany Jánostól az asztalmozgatásról a következő érdekes
közlést kaptu.k:" _ A cikk szövegét ld. AJ.kk. X. k. 204. l.

Az Arannyal kapcsolatos cikk e k 1 8 5 5-ben: Gyulai a Tdrcza c.
rovatban Szépirodalmi Szemle összefoglaló cimen irta kritikáit 1855. jan.
23-tól. Az első közleményhez a szerkesztő Csillag alatt hozzáfűzte, hogy a
cikkek írására „Gyulai Pál úr önkényt ajánlkozott". Eddig a Pesti Nap-
lóba irt, „míg a szerkesztő [Török János] elvtelensége el nem riasztotta"
_ Gyulai bevezetőül a Pesti Napló ,,széptani elvei”-vel szállt vitába,
amelyek szerint 1830 óta nincs igazi költészetünk. „E szerint _ írja Gyu-
lai _ az újabb kornak geniális költői, Arany és Petőfi nyomorult után-
zók . _ (jan. 24-i sz.) _ Epikai költemények c. cikksorozatát febr. 10-étől
közölte a lap. Áttekintette az eposz művelőit, műfaji sajátságait s
melgjegyezte, hogy mindezeket nagyrészt „egy magyar költő, legnagyobb
ep` usunk, Arany-műveiből vonta le" (Febr. 10, 13, 14, 15-i sz.) _ A
febr. 17-i közleményt kérdéssel kezdte: az az Arany P” _ Mikor a
Toldival nyert, 6 is ezt kérdezte. ,,1851 tavaszán végre alkalmam nyilt
meglátogathatnom és személyesen beszélhetnem vele. Ott találtam egy
szerény, szűk lakban, nemesen tűrve a sors csapásait s folytonosan dol-
gozva terjedelmes műveken, melyeknek némelyike maig sem látott nap-
világot. S azóta hányszor tűnik föl előttem a költő képe, pályája, jelleme,
ki most is az irodalmi munkásságra épen nem kedvező körülmények közt
is folytonosan az irodalomhoz való érdekeinek él, a tiszta művészet baj-
noka s elég erte-je van mind a pénzvágy, mind a hiúság kisértéseinek ellen-
állni, s egyed 'ˇ a nemes becsszomj és költői lelkesülés sugallatát követni"
. . . AJ. „úgy tűnik föl nekem, mint azon mozgalom legnagyobb bajnoka,
me-ılıy irodalmunkban ezelőtt 1o_15 évvel kifejlődve, annyi nagy és törpe
sz” õanyja ıatı. Érzem a. „epiza iaızaıat, maıyaak lényegét ita-.zaiak és
költőink közül oly kevesen fogêják föl". _ Gyulai Pál megjegyzi magáról,
hogy egy éve Petőfi költészet ről szólt az Új Magy. Múzeumban, most a
Toldi Estéjének boncolgatásába bocsátkozik. (Fe r. 17. sz.) _ Az ,,ité-
szeket" névszeıint: Toldy Ferencet és Greguss A ostot megrója, h
„gyarló itéleteik" eszményei még mindig Kisfaludy Károly és Jóää
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Miklós. _ A népies iskolának csak kinövéseit veszik észre, de „kitűnő ho-
zományait" vagy mellőzik, vagy óvatosak elismerni, nehogy megsértsék
saját eszményeiket. Gyulai előbb a lirával foglalkozott: „az annyira bál-
ványozott s annyira lenézett“ Petőfi iránt ő volt a „legigazságosabb" _
'Most AJ.-t s eposzait kivánja tárgyalni. _ „A népies eposz sem több, sem
kevesebb, mint a gyermeteg, a nemzeti: tehát a va ó:li eposz megközelítése,
amennyire az korunkban lehetséges" _ AJ. eposzának jellemzője: „a
szoros monclai alap, a népies vagy gyermeteg felfogás, s a múltból oly
népnemzeti eszmények, hangulatok megtestesitése, melyek még élnek
lelkünkben, nemzeti, s annyira művészi alakban, hogy csaknem a dráma
szigorú törvényeivel vetekszik". (Febr. 21-i sz.) _ AJ.-t „szoros ragasz-
kodása a mondai alaphoz, megkülönbözteti a régibb epikusainktól" s még-
inkább a mód, ahogyan tárgyát feldolgozta. . „Arany költői becsre
emelte, művészi egésszé alkotta a nélkül, hogy letörölte volna mondaí
jellegét" _ Amit kihagyott, vagy hozzátett, „mind mondai szellemben
törtent". _ A Toldi első részét könnyebb volt feldolgozni, mint a Toldi
Estéjét. A feladatokat felsorolva megállapítja, hogy AJ. „tökéletes eposzt
teremtett A jellemek mély lélektani felfogása vetekedik a cselekvény
egyöntetű szabályosságával, az alakok, helyzetek, tájképek plasticitása, a
hangulat, a rythınus, a nyelv bájaival. Mindenik ének elokésziti a másikat,
fokozatosan ömlenek egymásba, s mint bevégzett részek úgy állanak az
egész kerekdedségéhez, mint a drámíban a felvonások. A személyek közöl
mindenik megtalálja az egész építményhez illő helyét, s a cselekvény nö-
vekvő emelkedéssel siet kifejlésre. A bevégzettség, az alak e genialis vir-
tuozitása Aranyt minden magyar költő fölé emeli" (Febr. 27-i sz.) _
Gyulai két befejező közleményében ,,a nép széles rétegeinek" igyekszik a
Toldi Estéjét olvasmányosan közvetíteni, idézetekkel. (Febr. 28-i és márc.
1-i sz.) _ AJ.-t _ levelei szerint _ inkább zavarta, mint örvendeztette
Gyulai cikksorozata. Nem a tények miatt, amelyek reálisak, hanem a túl-
zott dicséretekért. „Gyulai meg én rám egész Magyarország poétáit rám
haragitja . Lehet, hogy Gyulai irántam részrehajló, irántuk igazságta-
lan; de hát tehetek én erről?" (Szásznak, 1855. júl. 1.) _ 1 8 5 6-ban:
Salamon Ferenc: Arany és népszerűsége (165. sz.) _ Arany Toldijdról c.
(227_228. sz.) _ közölt cikkeket. _ 139, 474, 504, 530, 604, 614, 858,
957, 992, 1002, 1010, 1034, 1038, 1042 1946, 1101 _

UD.iPEsT1 V1szE1AN:`. (BpViszh.) - Az Eerısstrő c. folyóirat folytatása,
megváltozott célkitűzéssel. Míg az Értesítő részben közgazdasági jellegű
folyóiratnak indult, a B_/al/iszh. „az élet és iroíalom köréből" kívánta
olvasóit tájékoztatni. Ugyancsak Szilágyi Virgil szerkesztette. A szer-
kesztőbizottságnak Gyulai Pál is tagja volt. A lap mottójául Vörösmarty
idézetet választottak: „Addig éljen, míg a honnak él!" _ A folyóirat
1852. május elején indult s hetenként jelent meg. _ AJ. bizalommal fo-
gadta: az Életképekhez hasonlitotta s azzal ajánlotta sógorának, hogy „ez
lesz a szépirodalmi jobb tehetségek organuma" gmáj. 11-i levele)._
Ugyancsak neki irta, hogy a I-Iitgyfutírtól ,,a jobb ír k hallgatva a Buda-
pesti Viszhanghoz állanak". (máj. 31.) _ A BpViszh. 1853. áprilisában
beolvadt a Délibáb c. folyóiratba. majd 1854. máj. 7-től ismét Budapesti
Viszhang c. jelent meg 1857. febr. 4-ig. A felelős szerkesztő most is Szi-
lágyi Virgil volt. de a ,,főmunkatárs“ Vas Gereben lett, AJ.-nak _ A Nép
Barátjdnál _ egykori, nem kedvelt szerkesztő társa. A folyóirat e szaka-
szában AJ. már nem küldött anyagot a BpViszh.-nak. _ 1856-ban a
„főmunkatárs" Vahot Imre volt. _ 1857 februárjában a folyóirat megszűnt.

Arany ve rs ei a Budapesti Viszhangban 1 8 5 2-ben: Dante (I. fé.
5. sz. jún. 5. 82. 1.) _ Vdgtat a lfí (Emlékezés a 'Nagyidai czigdnyokra')
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II. fé. 9. sz. júl. 3. 163. 1.; az AJ.kk. I. k. 458. I.-n a vers jegyzetében téves,
hogy a jún. 20-i számban jelent meg.) _ Visszatekintés (II. fé. 16. sz.
okt. 17. 461. l.) _ Az elhagyott lak (II. fé. 18. sz. okt. 31. 501. l.) _ A
hamis tanú (II. fé. 24. sz. dec. 12. 621. 1.) _ 1 8 5 3-ban: .Év utcljăn (I. fé.
1. sz. jan. 2. 6. 1.) _ Hiú sávárgás (I. fé. 11. sz. febr. 6. 81. 1.; az AJ.kk.
I. k. 463. 1.-n a vers jegyzetében a megjelenés kelte tévesen febr. 16.) _
V. László (I. fé. 25. sz. márc. 27. 193. I.)

Az Arannyal ka csolatos hir any agb ól, 1 8 5 2-ben: Máj. 16. I.
fé. 2. sz.: Tompa šiihály Aranyhoz utazott Nagykőrösre. _ Jún. 19-én
I. fé. 7. sz.-ban jelent meg Mephisto álnéven Szilágyi Sándor bírálata
A nagyidai cigdnyckról (136-137. 1.). Többek között azt írta: „Arany
sokoldalú talentuma e téren is, nemcsak kedélyes, de állandó beesű olvas-
mányt tudott nyújtani.“ Méltatta, mint „objektiv költőt" s mint „a
magyar lyra egyik elsőbb bajn0kát" . . „oly idčlzen, midőn I-leliconunk
äıarlagjait annyi mezitlábas kamasz árasztja el." _ Ismertette a mű I.

ekének tartalmát, megjegyezte, hogy lesznek, akiket e mű megbotrán-
koztat, ez azonban 'a mű belbecséből' mit sem von le. E mellett e vig
eposz 'élvezetes olvasmány is'. _ Aug. 8-án a Il. fé. 6. számában megjelent
Székely József: Aranynak c. verse (275_ 276. 1.); részletezve ld. Székely-
nél, ADATTAR. 1 8 5 4-ben: Jún. 11-én 6. sz.: ,,Irodalmi gyászbeszéd a
Kisfaludy Társaság fölött” c. megállapítja, hogy új erőket, pályanyertes
tehetségeket szólított világra: ,,e társaság ismerteté meg Aranyt is becse
teljében". _ 1 8 55-ben: a jan 21-i 3. sz.-ban Képek a múltból c. közölte
a gyermekifjú Hunyadi János történetét, aki György rác fejedelem vadá-
szatán a látott „roppant fa.rkast" megszerezte: „akartam s mielőtt czélhoz
juték, nem nyugovám" _ Feltehető, hogy AJ. a Szibinyáni jank témára
éppen e közlemény nyomán figyelt fel, hiszen a költemény kéziratán a
ke tezés: ,,April. 1855." (AJ.kk. I. k. 486. l.) _ Az ápr. 1-i 13. sz.-ban Vas
Gereben: Magyarország természeti históriája" c. az irodalmi élet kép-
viselőiről irt, madarakkal azonosítva őket. Fiilemiile (417. l.), mint a lap
alji megjegyzésből kitűnik: AJ. is: „Ah nekünk is van néhány fülemilénk,
egyik a nagykőrösi kalitkában kinlódik;“ [a lap alján csillag alatt:]
„Arany János Nagykőrösön tanár, és nem jut neki a hazában annyi eledel,
mennyi egy 17 markos lónak rezes szerszámának árából kitelne.“ Arra
biztatja, ne változzék papagállyá, maradjon meg fülemülének. _ A közön-
séges hangvételű írás rosszul eshetett AJ.-nak; erre vall júl. 20-i megjegy-
zése Tisza D.-nak irt levelében: „A Viszhang piszkos lap." _- 1 8 5 6-ban:
máj. 22-én, a 21. sz.-ban jelzi, hogy Arany Kisebb költeményei megjelentek
(178. 1.) _ Máj. 29-én a 22. sz. hírt ad arról, hogy: „Arany a közelebbi
napokban Pesten volt." -_ 52, 56, ç8, 128, 131, 141, 182, 208,472, 512, 524,
530, 564, 568, 591, 677, 821, 823, 827, 843, 853, 855, 875, 877, 884, 886,
899,956,957,1o02,1c05,1010,1039,1074,1o75

Buffon, George Louis Leclerc comte de (1707_1788) _- francia természet-
tudós, moralista, a tudományos stilus meégteremtője. _ 900

BULCSU KÁROLY (1823_1865) _ ref. lelk sz, iró, tanár, a korabeli folyó-
iratok munkatársa. _ 383, 960

Bulwer-Lytton, Edward George (1803_18732 _ (AJ.kk. XV. k. 809. l.) _
Eugen Aram c. regénye valóban élt hős ről ld. Aram, E.-nál. _ 875

BITLYOVSZRY GYULÁNÉ SZILÁGY1 LIILA (1833_1909) színész és novellaíró.
- 123, 676, 851, 1074

BURIAN _ költő, Kertbeny Albumában. _ 84, 835
BURJÁN, „öreg” (?_1852) _ AJ. geszti ismerőse. _ 15, 48, 820
BURNS, ROBERT (1759-1796) _ (AJ.kk. XV. k. 809. 1.) _ 373, 376, 902,

949. 951
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Büchmann, Georg (1822_1884) _ német filológus. _ 813
BÜRGER, GOTTFRIED, AUGUST (1747--1794) _ A német- és ang-31 nép-

költészet nyomán alkotta meg a német balladaköltészetet. Kaz czyra,
Csokonaira, Kisfaludy Károlyra is hatott. Leonore c. balladlájcának tárgya:
,,a halott vőlegény". _ AJ. Borvitézében is előfordul (AJ. . I. k. 255_
256. l.. 495. l.) _ 263, 906

BYRON, GORGE GORDON, lord (1788 -1824) _ (AJ.kk. XV. k. 809-810. 1.)
-- E korszakban főleg AJ. és Tisza Domokos levelezésében van róla szó.
_ The Prisoner of Chillon c. műve magyarul 1854-ben jelent megnMáchik
šózsef fordításában. _ AJ. Erdélyi Jánosnak irt 1856. szept. 4- Byron

atásáról, a Katalinra. _ 120, 134, 169, 184, 251, 373, 374, 398, 540, 566,
721. 752. 851. 856. 861. 949. 950. 954. 955

Carlyle, Thomas (1795_1881) _ angol iró. A német irodalmat tolmácsolta
hazája olvasóinak. A francia forradalom története c. művét magyarra is
leforditották. _ 952

CARMEN MISERABILE _ Siralmas panasz. Rogerius (1201_5 között_1266)
_ nagyváradi kanonok, majdspalatói érse nek a tatárjárás országos- &
saját tatár-fogságbelı élményeiről írt krónikája. _ 168

CARRIÉRE, MORITZ (1817_1895) _ (AJ.kk. XV. k. 810. l.) _ 372, ä49, 953
CAVANAGH, L. _ angol költő, iró, 1855-ben egyik regényét lefor tották

magyarra. - 449 _ I
CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL de _ (1547-1616) _ vıszontagságos élete-

ben harminc drámát irt, amelyekből azonban csak kettő maradt fenn.
Világhirű műve a Don Quijote 1605-ben jelent meg. Az első újkori regény,
benne a lovagregényeket gúnyolja ki. Magyarul először 1843-ban jelent
meg Lukács Móric fordításában. _ 125 _. . ' .

CHARIVARI _ CONTRA CHARIVARI _ A nagykőrosı tanárok tréfas rajzokkal,
szövegekkel kísért élclapjaí. _ A „Charivai-i" == macskazene cim ötletét
nyilyán az 1848-ban Lauka Gusztáv szerkesztésében megjelenő, hasonló
címu élclaptól vették, melyet az, egy francia laptól ko csonzott. _ A
kőrösi Qharivarit Mentovich Ferenc_ rta és rajzolta s bennük tanár kollé-
gáıt: Szilágyi Sándort, Lengyel Dáuıelt, Losonczy Lászlót fıgurázta k_i. _
_ A Contra Chartvari AJ. muve; élceınek tárgya: a Charivarit íro-rajzolo
Mentovich. _ Benkó Imre: Arany jános tanársága Nagy-Kőrösön (Nagy-
kőrös, 1897.) c. könyve szerint: .,,számai_t Szilágyi Sándor ma is őrzi” (91.
1.) Benkó tehát meg az eredetiek alapján írhatott róluk. Konyveben 'a
Chartvari négy- es a Contra Charwarı _hat számat ismerteti (ld. Benko:
89_91, 94. 1.). _ Az AJ.kk. Nagykőrösi iratok c. fejezete már csak Beni-_c_o
alapján közölhette az anyagot (XIII. k. 230-231. l_.), mert mint _Toros
László irja, az eredetieket már nem találták Szilágyi Sándor iratai közt
az Egyetemi Könyvtárban. (XIII. k. 519. I.) _ 633, 727, 1006, 1035, 1059,
1085, 1092

CERESTOMATHLA -- ld. MAGYAR CHRESTOMATHLA
Comenius, Johann Amos (1 592-1670) _ kora nagy pedagógusa. Sárospa-

takon is tanitott. Főműve: Didactica Magna. Tankönyveıt (Orbis pictus)
nálunk is használták. A legújabb kutatások szerint a Szeges nevű magyar
lovas határvédő családból származott. _ 1055

CORDAY, CE_1ARLoTTE (1768-1793) _ A girondistákat ü_.ldöző Marat (1743_
1793) gyilkosa. _ Corday Charlotte-ról 1850-ben jelent meg Ponsard,
Francois (1814_1867) tragédiája; valószinuleg ezt olvashatták a kőrosı
tanárok. _ 327, 932 _ _

Cornelius, Nepos (i. e. 100 kb._i. u. 25) _ latm történetíró. Fő műve: De
viris illustribus. Részletei maradtak csak fenn. _ 633, 1059
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CRÉBILLON, PROSPER JOLYOT de _ (167 _1762) _ francia tragédiairó.A uagiızae eızaeız közül a bei-zaıem Íõıızeıızeeefe törekedett. Áııiiõıa-
gos mondása: ,,C0ıneílle a földet vette magának, Racine az eget; ne-

em a pokol maradt.” _ 560, 1024
CURTIUS RUFUS, QU'11~T'ı'Us (1. szi) _ Naäy Sándor történetét adta ki 10

könyvben. _ A magyar irod omban osvai Selymes Péter verses fel-
doejãozásában jelent meg először: 1548-ban írta, legrégibb fennmaradt
ki ása 1574-ből való. _ AJ. önéletrajzi levelében szalontai, kisdiákkori
olvasmányai közt említi. (1855. jún. 7.) _ 556, 1019

Czegle Imre _ könyvtári azgató (Sárospsatak) _ 1 11 1
CZELDER MÁRTON (1833_š _ ref. lelk z. Első ibolya c. verses füzeteit

gyermekeknek írta. _ Pâlfvalombok (Pest, 1854.) c. kötetét a Garay-árvák
javára adta ki. _ 1855-t Losoncon tanár; AJ.-tól verset kért a Losonczi
Naptárba; levele elveszett. _ 495, 640, 699, 705, 726, 728, 1081, 108 , 1091

CZILCZ ARNOLD _ AJ.-nak Letészem a lantot ci versét németre fordltotta.
Levele, mellyel fordítását küldte, fennmaradt. AJ. válaszának nincs
nyoma. _ (Czilczet Szinnyei József: Magyar irók élete és munkái c. mun-
kájában nem említl.) _ 723, 1090

CZIMIBALOM _ ld. Szelestey László: Kemenesi Czimbalom c. kötete.
CZUCZOR GERGELY (180o_1866) _ (AJ.kk. XV. k. 812. 1.) _ kufsteini fog-

ságából a Tudományos Akadémia közbenjárására szabadult ki 1851-ben.
Ez években a Magyar Nyelv Szótárán dolgozott, ezért nem tudta vállalni
Tisza Domokos tanítását. _ Népies Költeményei 1854-ben jelentek meg.
_ AJ. Czuczorról a következőket tanította: „hivatott tehetség volt az
eposzra, de választott tárgyai nem bírtak eposzi nagyság al, s bár ő mE;g{a
objektívabb költő Vörösmartynál, ez őt a fantázia gazããgságával cs -
hamar túlszárnyalta”. (AJ.kk. X. k. 524. l.) _ Czuczorn A falusi kis-
leány Pesten c. költeményét Petőfi jános vitézével együtt a naiv (gyerme-
teg) költői művek példájául idézte a Széptani jegyzetekben (u.ott 543. 1.).
_ 14, 84, 86, 88, 835, 836, 839

gsaãgdkiãályfi _ 865, 890, 957, 959, 1008, 1015, 1099
Se i Ő* - 85. 375. 376. 836. 837. 951. 956

CSALÁDI LAPOK 1852-ben indult „tudományos és szépirodalmi közlöny”
a Szt. István Társulat kiadásában, Klezsó József szerkesztette, 1854-től
Ney Ferenc. _ 682 8755, 899

Császári _ ld. FERENC J zsEE
Császár Emő (1881_ P) _ irodalomtörténész, AJ. leveleket közölt (ItK

191 .) _ 1078
CSÁSZÍR FERENC (1807-1858) _ (Aákk. XV. k. 811. l.) _ AJ. Magyar

irodalomtõrténete szerint: ,,mesterk t verseivel mostanicgs sem tudott a
középszerűségen felülemelkedni". X. k. 520. 1.) _ ászár 1853-ban
indította meg Divatcignok c. fo y íratát, elsősorban a szalonok világa
olvasóinak. AJ. időnk t küldött folyóiratába anyagot, Tompának meg is
indokolta, miért. Ld. 1853. máj. 23-i levelét. Ugyancsak Császár Ferenc
szerkesztette a szikszóiak felsegélyezésére a Szikszói Enyhlaêok c. kiad-
ványt. (1853.) Ebben jelent meg először a Keveháza. _ Cs zár Ferenc
két Aranyhoz intézett elv. levelének van nyoma. _ 84, 87, 129, 217, 226,
237-439: 25Í» 259. 299. 300. 312. 342. 442. 474. 512. S14. 517. 523. 581.
835, 839, 854, 889, 894, 897, 898, 900, 905, 920, 925, 980, 981. 993. 1005-
1008, 1021, 1039, 1046, 1052, 1075

CSÁSZÁR SÁNDOR _ a Magyar Sajtó munkatársa. _ 782
Csendes dalok _ 934

1143



CSENGERY ANTAL (1822-1880) _ (AJ.kk. XV. k. 811. l.) _ Ez években
Csengery még tanitott Szőnyi Pál fiúnevelő intézetében, továbbá a pesti
prot. teológián világtörténelmet és növénytant. _ Csengery a köz- és
ırodalmi életben Eötvös Józsefhez és Kemény Zsigmondhoz kapcsolódott.
1853-54-ben jelent meg Macaulay: Anglia története II-ik jakab trómalépte
előtt c. fordítása. 1854-től Kemény Zsigmonddal szerkesztette A Magyar
Nép Kõnyvét, melybe Ag. is dolgozott; ld. e kiadványnál. _ Gy1.ılai
_ Csengery megbizásáb l _ többször írt AJ.-nak a „Népkönyv”-be
küldendő versekkel kapcsolatban (1854. jún. 12, 16, 21-én). _ Csengery a
Délibáb 1853. márc. 13-i sz.-ban jelentette meg A hőskõlteméfayekről álta-
lában c. tanulmányát, ld. a Délíbábnál, ADATTÁR. _ AJ. es Csengery
kagsolata mind közelebbivé vált. 1856-ban AJ. pesti tartózkodása idején
ot onııkban is többször felkereste Csengeryéket, akik felkérték, legyen
akkor született Loránd fiuk keresztapja. _ 1856. máj. zo-án irta Csen-
gery az akkor tanltványával külföldön tartózkodó Gyulainak: ,,Meelen-
tek Arany versei. Agitálnunk kell e legnagyobb költőnk mellett." (Gyı.ı-
lailzev. 276. 1.) _ Gyulai augusztusban hazalátogatott, AJ.-éknál is idő-
zött, s 22-én AJ.-sal közös levélben fejezték ki részvétüket Csengeryék-
nek, akik elvesztették Géza fiukat. _ AJ.-nak ez évekből három Csen-
gerynek irt levele maradt fenn, s egy elv. levélre lehet következtetni. Csen~
gerynek két meglevő s két elv. leveléről tudunk.

Csengery Antal _ Arany r ó 1:
1 8 5 6-ban:

júl. 11. _ Gyulai Pálnak: „Arany nem rég Pesten lévén, panaszolta, hogy
nem irsz neki. Jókedélyű lett, a mint Pestre jött, otthon beteges volt, s
múzsája el hagyta egy idő óta. Egressy mellé ült a vendéglőbe. 'Nem tud-
tam egy jó szót szólni hozzá I' _ mondá nekem Arany. Úgy látszik Eg-
ressynek is feltűnt e hidegség. Arany nagyon bosszankodik rá. Többször
levén nálam, egyszer nem valék honn, Nőmmel beszélt. Azóta egy levél-
ben irta, mi jó esett neki, hogy nő is felfogäa, a Hölgyfutár bírálója azt
lehetetlennek tartja: úgymond. Az ismerke ésnek komaság lett a vége.
Loránt fiamnak, ki éppen egy hónappal ez előtt született, Arany lett a
keresztatyja." (GyulaiLev. 297. 1.) _ 259, 371, 378, 383, 404, 405, 424,
433. 434. 44°: 443. 45°: 451: 452: 473- 474: 484: 494: 499. 50°. 503
595. 796. 797. 719. 722. 741. 743. 763. 764. 856. 994. 999. 948. 956. 957.
961. 969. 973. 976. 979-985. 999. 994. 997. 999-1903. 1037. 1964. 1972.
1o84, 1o86, 1090, 1096, 1105, 1110

CSENGERY ANTALNÉ KŐNIG RózA _ Előbb Egressy Béni felesége, akitől el-
vált. Szinműveket és Andersen meséit fordította; ezekből a Délibáb, vala-
mint A Magy. Níp könyve is közölt. Kilenc gyermekükből csak Loránd és
három leány ért elnött kort. _ AJ.-nak az esett jól Csengeryné társasá-
ãáäan, hogy eszméit ,,nő is felfogja". (Ld. Csengery _ Arany r ó 1,

ATTÁR.) _ 710, 722, 741, 1o86
CSENGERY GÉZA (1852-1856) _ Csengery Antal és Kőnig Róza fia. . . teg-

nap este óta . . . nagyobbik fiam nincs többé' . . . . _ panaszolta
Csengery bátyjának. (Cs. A. Hátrahagyott Iratai, 457._ 1.) _ 1o96

CSENGERY IMRE (1819-1885) _ Csengery Antal bátyja, jogász, Bihar megye
al- majd fő je. _ 228

CSENGEZRY L0 (1856-1924) _ Csengery Antal és Kőnig Róza fia. _
AJ. keresztfia. _ 1084, 1086
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CSENKESZFAI Poócs ANDRÁS (1740-47. között-1812) _ nyughatatlan ter-
mészetű költő, lelkész. _ 681, 1075

Csepreghi Horváth János _ őrzi AJ. _ Eötvös Józsefnek, 1854. okt. 21-én
í1`t levelét ; ld.. a jegyzetek Bevezetésében. _ 801, 802, Iooo

Csere József _ szalontai kántor AJ. gyermekkorában. _ 1018
CSERNY1 _ szalontai pénztárnok, 1854-ben AJ.-ék házában lakott. _ 379,

953
CSETE MIHÁLY _ szalontai kőmíves. _ 51, 54
CSIKA1 IMRE (1820-1892) _ (AJ.kk. XV. k. 811.1.) _ vallástanárként mű-

ködött a nagykörösi gimnáziumban. 1855-ben jelent meg: Vezérfonal a
bibliai ismeret és tõrténethez c. könyve. _ Az 1855156. tanév II. félévétől
megvált Kőröstől, mert dunavecsei lelkésszé választották. _ 92, 574, 581,

821032, 1o35, 1o
CsoKoNA1 LAPOK _ (AJ.kk. XV. k. 811-812. 1.) _ 564
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY (1773-1805) _ (AJ.kk. XV. k. 812. l.) _ E kor-

szakban Csokonaival kapcsolatban AJ. önéletrajzi levelére, valamint az
ifjúság tájékoztatását szolgáló jpgyzeteire érdemes figyelni. A _magyar
nemzeti versialomrol ertekezve, so példát ıdéz tőle. _ A magyar irodalom
története rövid kivonatában az „új is ola önálló írói" között Csokonait mint
„hatalmas geniuszt" mutatta be (AJ.kk. X. k. 508-509. 1.) _ Kisfaludy
Sándorral így állította párhuzamba: ,,míg Csokonai a nép felé hajlik, Kis-
faludyt inkább a nemesség költőjének nevezhetjük". (U.ott 510. 1.) _ A
Széptani jegyzetekben a tanköltészetre példát Vergilius- és Popetól említ
s a magyar irodalomból Csokonaitól A lélek halhatatlanságát. (U.ott 559. 1.)
Szilágyi Ferenc Az epikus Arany indulása és Csokonai c. tanulmányában
(ItK 1965. I._ sz.) _ A dévayányaz juhbekajtas-sal kapcsolatban Arany
szerzõségét bizonyítja s elemzı a benne tukrozõdő Csokonaı hatást. _
AJ. kőrösi tanár korában tanítványaival részletesen .megismertette
Csokonaı pályáját, muveıt. (Ld. A magy. ırod. torténete rovid kıvonatban.
AJ.kk. X. k. 508-509. 1.,) _ AJ.: Alkalrnatosságra 'lróclott versek (Szilágyi
Sándor malacának bucsuztatása) _ szmten Csokonaı hatást mutat (ld.
Scheiber Sándor: Aj . ifjúkori Olvasmányaihoz. ItK 1957. 108. l.) _ 84,
169.998. 459. 556. 5_66. 753. 835. 879. 977. 987. 1919. 1929

CSORDASNÉ _ Obernyık Károly kecskeméti háziasszonya. _ 575
CSURGAY JÓZSEF - 18 54-től Nagyszalonta főorvosa. _ 520, 1007

Ferenc _ 1907-ben AJ. leveleket közölt a VasÚjs.-ban. _ 1oo6, 1087,
1o9o, 1104, 1111

Daliás idők _ 156, 252, 255, 281, 336, 339, 347, 356, 363, 382, 385, 386, 404,
511, 563, 852, 863, 864, 872, 873, 886, 887, 896, 897, 914, 925, 929, 935,
936, 938, 942, 959, 961'-63, 971, 983, 1oo5, 1013, 1027, 1028, 1o44

DAMAJANT1 _ ld. MAEABHÁRATA
Danielik József (1821-1886) _ Magyar irók. Életrajzgyűjtemény c. két

kötetes lexikonának I. kötete 1856-ban jelent meg. _ 1076
Dánielisz Endre _ (AJ.kk. XV. k. 812. 1.) _ 1017, 1025, 1097, 1099
DANTE, ALIGHIERI (1265-1321) _ AJ.kk. XV. k. 812. l.) _ AJ. 1838-ban

kezdett olaszul tanulni. 1852-ben Dantet német fordításban olvasta, de
már olaszul idézett belőle dec. 1-i levelében Tompának. U.itt írta _ 35
éves korában _, hogy Dante kb. ilyen idős volt, amikor nagy művéhez
kezdett. 1852-ben írta Dante ódáját s ez években A kis Pokol c. ironi-
kus töred ét. (Ld. AJ.kk. I. k. 160-161, 456-458. 1. _ VI. k. 31_32,
223-224. 1.) _, A ma yar nemzeti vers-idomról c. tanulmányaVII. fejeze-
tében a Hármdã rim išusztrálására _ ,,elsietett fordításban” _ hat sort
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adott az Isteni sztnjatékból (AJ.kk. X. k. 253. 1.) _ 1856 júliusában Tisza
D. hagyatékából megkapta az Isteni Színjáték egy olasz kiadását. Ugyanez
év őszén) újságolta Tompának, hogy Dantet és Ariostot olaszul olvassa
aug. 20. . _

A Dante_AJ. kutatás újabb eredınényeilıez ld. Kunszery Gyula: Arany
és Dante. FilKözl. 1967. 176-177. l. _ Kardos Tibor: Arany Dante-ódája
keletkezéséhez. FílKözl. 1968. 49-74. l., Kardos Tibor gelöljáróban) ismer-
teti 'Barta János, Horváth János, Keresztury Dezső, zauder József ide-
vágo kutatásaıt, megállapításait. _ 124, 125, 375, 383, 721, 748, 767,
852, 951, 954, 961, 1020

DGW (AJ-519189) - 337. 951. 956
DARVAS PAL (1802-1867) _ hanvai birtokos, 1847-48-ban Gömör megye

követe. Tompa Mihály feleségének rokona. _ 623. 659, 736
DAUMER, GEORG FRIEDRICH 1800-18 5) _ német vallásfilozófus, költő

müfezditõ. _- A perzsa Hiflzt tõızeíetee feı-mei művészettel fezditettá
németre: Hafis, (1846, 1852). Tisza D. e fordítást szerezte be. _ Daumer
Petőfitől is fordıtott. _ 120, 851

DAYKA GÁBOR (1769-1796) _ mint költő a felvilágosodás korának szen-
timentalizmusát képviselte. Hatott Kazinczyra, Csokonaira, Berzsenylre.
- 84. 835

DEÁK FERENC (1803-1876) _ (AJ.kk. XV. k. 813. l.) - Deák 1854-ig
Kehidán élt, majd Pestre költözött. Első orszá os akciója a Vörösmarty
árvák részére elindított gyűjtés volt. Pesten lšötvös és Kemény tartoz-
tak legszűkebb társaságához. _ „Deáknak ideálja vagy s óhajtana látni”
_ írta Tomori Anasztáz AJ.-nak, amikor 1856 februárjában írói estjére
meghívta (ld. febr. 8-i levelét). _ 657, 665, 669, 670, 673, 1052, 1064,
106 10 2, 107. 7 73

DEÁK JÓZSEF (1818-1874) _ a nagykőrösi gimnáziumban 1853 sze%tem-
berétől helyettesítette a betegeskedő Fitos Pált, akinek 1854-ben ekö-
vetkezett halála után utódáııl választották. Az 18 55/56. évi gimn. Értesítő
szerint latin, magyar és német nyelvet tanított. Húsz évig volt az iskola
tanára. _ 574, 575, 581, 682, 685, 699, 1032, 1076, 1082

Debreczeni Ferenc (1892-1931) _ (AJ.kk. XV. k. 812. 1.) _ Összeállította
AJ. szalontai könyveinek katalógusát (MTAK. Kézirattára _ Ms 5234/17.)
_ 866, 1022

Debreczeni István (1887-1973) _ (AJ.kk. XV. k. 812-813. 1.) _ Sza-
lontai vonatkozású közléseire esetenként hivatkozunk. _ 805, 806, 813,
9o6,945,969,982,995,996,1ooo,1o01,101o,1o56,1o7I

DEBRECZENI JÁNOS _ (AJ.kk. XV. k. 813. l.) _ szalontai csizmadia, AJ.
szalontai házának előbbi tulajdonosa. _ 30, 482, 666, 813, 821, 996, 1038,
1071

DECEBALUS (?_106) _ a kb. 44-ben szétesett dák birodalmat újra egye-
sítette és sokáig védte a rómaiak ellen. Trajánus a dákok államát csak
második hadjáratában tudta megdöntetni. Decebál akkor öngyilkos lett.
_ 382

DECSI SÁMUEL (1742-1816) _ német és holland egyetemi tanulmányai
után Bécsben telepedett le. Magyar Kurír c. lzäpját huszonhét évig szer-
kesztette a magyar nyelv és irodalom szolgála ban. Fő műve: Osmano-
graíaıhia, „azaz a Török birodalom természeti, erkölcsi, egyházi, polgári s
ha ' állapottyának és a Magyar királyok ellen viselt nevezetesebb hada-
kozásainak summás leírása". (Két térképpel. _ I-III. k. Bécs, 1788-
89. _ Tolnai Vilınos: Arany jános és Deesy Sámuel c. tanulmánya. szerint
AJ.-t valószinűleg a mű III. kötete érdekelte llegirıkább, mely sa magyar-
ságnak a törökkel vívott harcait tárgyalja agy Lajostól II. József
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haláláäg. Arra is rámutat, hogy ebben megtalálhatók AJ. töröktárgyú
elbesz éseínek magjai. (EPhK. 1904. 520. l.) _ AJ. képzeletét szülőföld-
jének sok török emléke már gyermekkorában méltán oglalkoztatta. _
555- 1019

DEGRÉ ALAJOS (1820-1896) _ „beszélyeket", útirajzokat, vígjátékokat
írt. _Egy darabját a szalontai műkedvelők is bemutatták 1 854-ben. _ 477

DÉLIBÁB _ Sz irodalmi és divatlap. a budapesti Nemzeti Színház heti-
De gustibus - (előbb: Vizi sulymok I.) _ 879

közlönye. Szer . és kiadó: Tolnai gr. Festetics Leó. Főmıınkatárs: Jókai
Mór. _ Egyszerre indult a Pákh Albert szerkesztésében, Gyulai Pál fő-
munkatársı közreműködésével megjelenő Szépirodalmi Lapokkal. _ Első
száma 185 3. jan. 2-án jelent meg. _ 1853 áprilisában a Délibábba olvadt
a Szilágyi Virgil szerkesztette Budapesti Viszhan . _ 1854. február végén
Festetics Leó lemondott a Délibáb szerkesztésãről. Jókai ekkor: 1854.
márc. 8-i közleménye szerint _ a Délibábot beolvasztotta a Hõlgyfutárba,
amelyet Nagy Ignác szerkesztett: ,,ő lévén az, ki engemet legelőször az
irodalomba bevezetett" _ írta nyilatkozatában. _ A Délibáb 1855. jún.
17-től újból önállóan jelent meg 1858 végéig, de ekkor már Fıiebeisz
István szerkesztésében és kiadásában. _ AJ. eleinte bizalommal várta a
Délibábot, nyilván Jókai miatt. (Ercseynek, 1852. dec. 17.) _ Utóbb nem
teãszett )neki Jókai elve: ,,akármit, csak sok legyen". (Ercseynek, 1853.
m rc. 2.

Arany v e r s ei a Délibábban: 1 8 5 3-ban: Alkalmi vers (I. fé. 1. sz.
jan. 2. 15. l.) _ Tõrõk Bálint Historiás ének (I. fé. 5. sz. jan. 30. 150-
152. l.) _ Szent László ,,Sept. 19. 1853." (II. fé. 14. sz. okt. 2. 419-423. 1.)
_ Szegény ember dala šutóbb: Csendes dalok) (II. fé. 20. sz. nov. 13. 617. 1.)
_ Az egri leány (II. f . 22. sz. nov. 27. 675-678. l.) 1 8 5 5-ben: (a lapot
ekkor már Friebeísz szerkesztette) Bor vitéz (II. fé. 2 5. sz. dec. 2. 295-
296. 1.) _ 1 8 5 6-ban: Pusztai est _ Tájkép egy csonka műből (utóbb: Táj-
kép c.) (I. fé. 11. sz. márc. 16. 125. 1.) _ Az AJ.kk. I. k.-ben (474. l.) a
vers jz.-e nem tünteti fel ezt az első megjelenési helyet.

Az Arannyal kapcsolatos h í r- és c i k k a n y a gból: 1 8 5 3-ban:
Március 13-án (I. fé. 11. sz.) jelent meg Csengery Antal: A hőskõltemények-
ről általában c. közleménye: „Terem a hősköltemény, mint a 'népdal' "
_ irja Csengery _ s a népek ifjúkorába vezető óriás folyamhoz hason-
litja. A hagyományt, a mondákat az élő beszéd őrzi, továbbítja. „A költő,
ki az építészeti föladatokat teljesíti, utolsó helyen áll a dalnokok sorában
s egyszersmind magasan mindnyájuk felett". Világirodalmi példákat
sorol: Homeros, Fir usi, Tasso, Camoenus s a hazaib 1 Zrínyit es Vörös-
martyt említi. Egyesek a „századok költői művét" csak befejezik, mint
az első kettő, mig az utánuk következőknek „saját tehetségükkel" kell a
fent maradt anyagot kiegészíteniök. _ „Szerencsés nemzet, mellynek
még idején támad a Lönnrot-ja. Nekünk . . a száraz krónikaíró jutott.
Béla király jegyzőjét értem . . ." _ A nemzetek fejlettebb irodalmi kor-
szakai mutatnak föl nagy epikusokat. Csengery a Vergi.Lius_Homerosz-
párhuzamon mutatja be e törekvés nehézs geit. A ,,közvetlenség"-ben
átja a legnagyobb hiányt. _ Ha mindamellett lépnek fel utóbb epicus

költők megénekelni a nemzet 'régi dicsősé ét': műveik annál inkább meg-
közelítik a valódi hőskölteményt, minél inkább ragaszkodnak a lıaãyomá-
nyokhoz, mellyeket a dalnokok szájából vőn át a krónika, s a mon ákhoz,
mellyek a nép között gyakran akkor is élnek, midőn a történeti szellem
már rég kifej ett. S ha történeti korból merlt a költő: szükség, hogy bele-
élje magát a korba, mellyet megénekel, s tárgyától és népe sze emétől
legyen át meg áthatva; úgy hogy e tárgytól vegye mintegy a formát s eme

1147



szellemtől a színt, melly elömlik, s a hangot, melly uralkodik költeményén.
_ Ez úton indult nálunk Arany” (325_33o. 1.). _ AJ. e cikkröl így irt:
„Talán egyet sem becsültem annyira valamennyi dicseriada között, mint
a Csengery cikkét, az eposzról a Délibábban . .“ _ Úgy érezte, mintha
az ismeretlen úton indıılót „valaki bizonyossá teszi, hogy nem tévedt".
(Tompának, 1853. júl. 13.) _ Júl. 3-án (II. fé. 3. sz.) _ az Irodalmi hirek-
ben: ,,. . . Ha van irodalımmkban rossz irány, azt legnépszerűbb költőink-
nek, Aranynak, Tompának, módjukban áll jobb irányt adó műveikkel
helyes útra téríteni;" (27. l.) _ Júl. 31-én (II. fé. 5. sz.) híradás, hogy
Arany, Toldijának népszerű kiadására szerződött Heckenasttal: ,,óhaj-
tandó, hogy ırodalmunknak és nyelvünknek e nagybecsű kincse úgy el-
terjedjen népıünk között, mint a falusi esték" (159. l.) _ Sajnos erre a
,,népszerű" 'adásra nem került sor. _ Szept. 25-én (II. fé. 13. sz.) a hír-
adás szerint: „Koszorús költőnk Arany jános nehány nap óta fővárosunk-
ban mulat, s azon örvendetes hírrel lepett meg bennünket, hogy.
Toldit fejezte be, s azonkívül, egy a kunvilágból [igy 1] merített hőskölte-
ményen dolgozik." (412. 1.) _ AJ.-t felbosszantotta a Toldi befejezésével
kapcsolatos alaptalan híradás; ld. Tompának, szept. 29-én. _ Nov. 20-i
(II. fé. 21. sz.) közli, hogy AJ. Toldija díszkiadásban megjelent Heckenast-
nál, (669. 1.) _ A dec. 4-i szám a Toldi német fordítása második kiadásá-
nak Lípcsében való megjelenését adja hírül. (II. fé. 23. sz. 733. l.) -IA
már Friebeísz szerkesztette Délibáb-ben, 1 8 5 õ-benz Ápr. õ-.fm (1. fe.
14. sz.) közli Szemere Miklós: Tompa Mikályhoz c. verses levelét (163. 1.):
Pesten van, beteg, ha meggyógyul, felkeresi itteni barátait. _ „S mert
_ hazamenni még ráérek. Nagy Kőrösön, porlepte arczczal, Arany
Jankóhoz is betétek.” _ Ápr. 13-án (I. fé. 15. sz.) jelentik hogy A] .
Kisebb Költeményei I-II. kötete máj. 1-én jelenik meg; á 2 p.frt, ,,Kell-e
Arany műveit ajánlaní?" _ Aug. 17-én (II. fé. 33. sz.) a Bel- és külföldi
hirek közt: „Hazánk ünnepelt költője köztünk mulatott e napokban";
de már visszautazott Nagykőrösre. (399. 1.) _ Szept. 21-én (II. fé. 38. sz.)
Híradás arról, hogy Nagyszalonta _ a városháza tanácstermébe _ meg-
festeti Barabás Miklóssal AJ. arcképét. _ 132, 139, 140, 147, 161, 181,
202, 242, 259, 274, 287, 297, 306, 311, 312, 314, 315, 332, 336, 341, 350,
359, 564, 568, 591, 596, 852, 855, 858-861, 866, 874. 875, 877, 884, 886,
899.892.899.994.998.999.922.923.925.927-929.933.935.936.949.
942, 957, 978, 981, 1038, 1039, 1048, 1049

DEMETER LINA _ Lakatos Sándor vette feleségül Szalontán. _ 322
DEMJÉNY = DEM1:ıwı Mnılãıv (2-1866) - színész. 1828-tõı lepett fel

Budán. Színigazgató Szabadkán, 1840-ben Kassán; majd útközben kira-
bolták, vándorszinészkedett, teljesen elszegényedett. (Magy. Színműv.
Lex. I. k. 336. l.) _ 463, 989

DENTUMOGERIA _ Az egykori Don menti magyarság lakóhelye. (Ano-
nymus). _ 170

Detrıch Márta _ (AJ.kk. XV. k. 814. 1.) _ 952, 953, 1059
Dévai Bálint _ (AJ.kk. XV. k. 814. 1.) _ 1019
Devecseri Gábor (1917-1971) _ (AJ.kk. XV. k. 814. l.) költő, műfordító.
_ 852, 1036, 1077

DıcKENs, (:ızıA_ıu.E8 (Ámevenz Bez) (1812-1870) -_ (Aékız. XV. k. 814. 1.)
A prókátorokat ostorozó Bleak Honse (1852) c. reg ét AJ. _ többek

között _ ajándékba kaptaTisza Domokos hagyatékából? _ 357, 721, 942
DINGELSTEDT, FRANZ FREIHERR, von (1814-1881) _ német költő. Szer-

kesztette az Angsb-urger Allgemeine Zeitungot. _ Utóbb színigazgató volt.
_-` 374- 95°. 955

Disznairól hires 1083
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DIVATCSARNOK (Divatcs.) - Tudományos, szé irodalmi, művészeti és divat-
közlöny. 1853. ápr. 1-én indult, hetenként kétszer jelent meg. Szerkesztette
Császár Ferenc. Mint olvasókra, elsősorban a szalonok hölgyvilágára szá-
mított. Császárról és lapjáról AJ. véleményét ld. Császár Ferencnél.

Arany v e r s ei a Divatcsarnokban 1 8 5 3-ban: VágyĂ12. sz. máj.
12. 228. l.) _ A vigasztaló (20. sz. jún. 9. 386-387. l.) _ gnes asszony
(76. sz. dec. 22. 1. l.)

Az Arannyal kapcsolatos hír és cikk-anyagból: 1 85 3. máj.
8-án: az Iró- és művész élet c. rovatban: „Örömmel jelentjük szép olvaso-
inknak, mikép íróink díszes koszorújába már most Arany J. úr nevét is
fűzhetjük. E kitűnő s így méltán hazaszerte kedvelt költőnk két szép ver-
sezettel le ett meg bennünket, melyek egyikét legközelebbi számunk ho-
zandja. BE`juk egyszersmind ígéretét, hogy műveivel gyakrabban fognak
találkozni olvasoink." Tompa máj. 17-en megkérdezte AJ.-t, miert a
Divatos.-ba adja verseit? _ AJ. máj. 23-án azt felelte neki: . a la
minden nyeglesége mellett, már is salon-lap, előfizetője van jó számmal:
szükség tehát, hogy az irodalom azon körökhöz ne csak holmi nagyre-
ményű porontyok által legyen képviselve." _ A laphoz AJ. azonban nem
fűzött nagy reményeket. Jún. 10-én Lévaynak tréfás-gúnyosan tartott
szemlét folyóirataik felett. A Vahot Imre szerkesztette Magyat Thalia
után ezt írta: ,,Divatcsarnok, dettó majmok." _ Aug. 4-én (36. sz.) I-ró
és művészet c. rovatban: „A napokban köztünk mulatott Arany úr. ,Toldi'-
ját Heckenast úr tette sajátjává, oly feltétel alatt, mely szerint rövid
időn egy második kiadását rendezi annak népszerű alakban, hogy minél
olcsóbb, minél inkább megvehető legyen, s így ismerje meg és becsülni
tanulja minél több ember a hazában." _ Az 1 8 5 4. évre beköszöntő
cikket Friebeísz István írta: Az elmúlt év decemberi számának irói közt
elsőül AJ.-t említi. _ AJ. azonban sem 1854-ben, sem a következő évek-
ben nem küldött több verset a Divatesarnoknak. _ 1854-ben közölte
Kemény Zsigmond a Divatcsarnokban Toldi Miklásról és Arany Toldija c.
három részes tanulmányát, a jan. 15-i, 20-i és 25-i számokban. Az I.
részben (jan. 15-i sz. 49-58. l.) kifejti: nem ért egyet Toldy Ferenccel,
aki Toldi alakját a pogány korba költözteti s magyar Herculesként tekinti.
Kemény úgy véli, Toldi Miklós történeti személy s hogy AJ. is hisz benne:
ezen hitnek sokat köszönhetünk" A tanulmány II. részében (jan. 20-i
sz. 98-106. 1.) Kemény a Toldi-téma lélektani buktatóíval foglalkozik,
mint a gyilkosságba eséssel s dicséri AJ. erkölcsi érzékét, akinek lelemé-4
nyéből ,,a gyűlölet az ingerlőre hárul". _ AJ. _ Kemény szerint -
„korrekt az indoklásban". Nála a legkisebb tény is hat a cselekmény
bonyolitására, kifejlesztésére. A cselekmény haladásával ereje egyre emel-
kedik. _ A III. részben (jan. 25-i sz. 98 -106. 1.) _ Kemény a forrásul
szolgáló Ilosvai Toldiját „igazán szólva szellemtelen s hivatás nélkül írt
mű"-nek minősíti. AJ. e forrásból mégis kerek egészet tudott alkotni,
mivel „a művészi compositio bűbájos titkát bírja" Annak ellenére, hogy
koznpoziciója kiszámított, mégsem mesterkélt. Kemény szerint AJ. ki-
hagyásai Ilosvaiból -_ lángészre vallanak. Az AJ. alkotta jellemek csele-
kedetekben nyilatkoznak ,,drámaibban mint sok drámaírónál" - Amit
Kemény mégis kifogásol: miért mondja Toldi a királynak, hogy tettét
feladni jött, mikor nem azért indult el Nagyfaluból. (Való igaz, hogy nem
azért indult el, de utóbb ez az elhatározás alakult ki benne.) Befejezésül
egyetértéssel idézi Erdélyi Jánost. _ 214, 217, 219, 226, 232, 241, 243,
2 7. 299. 326. 328. 339. 342. 376. 411. 514. 523. 524. 564. 568. 591. 694.
677. 681. 685. 875, 889. 899. 894. 897-899. 929. 925. 931. 937. 956. 957.
960, 971, 980, 993, 1005, 1007, 1008, 1039, 1046, 1071, 1074-1076
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IIŠIVATLAP - 11%. 8PEs:ı`1 DIVATLAP mó
OBSA LAJOS 1 24-1902) _ színm" . _ 254, 371, 949

DOHÁNY ERZSÓK _ nagyszalontai varrónő _ 130
Domokos napra _ 859
DON CAESAR DE BAZAN _ Dumanoir és D'Ennery nagysikerű darab'a,

amely Hugo: Ruy Blas fäırájára épült. _ A levelekben többször emle-
getik a róla elnevezett sz áll-viseletet, melyet a bécsi vezetés magyaros-
nak tekintett s ezért a tanároktól megkívánták, hogy váák le. _ 122,
851

DoPsA _ ld. Doıasa LAJOS
Dorka Illés (17-193-1840) _ (AJ.kk. XV. k. 815. l..) _ 1021
DÖBRENTEI G OR (1785-1851) _ az MTA első titkára. Az Erdélfi1iMiizeum

c. folyóirat alapítója. _ Érdeme a régi magyar nyelvemlékek íadása. _
8 84- 251. 35

Dömötör János (1843-1877) _ AJ. tanítványa Nagykőrösön, majd költő,
kritikus. _ 960

DROSTE-HÜLLSHOFF, ANETTE von (1797-1848) _ kora legjelentősebb nő-
költője. Képzeletét a természet táplálta. _ 374, 950, 955

Dubniczi Krónika _ a 15. sz. végéről való. A magyarság történetét tárgyalja,
a clãgrégibb időktől a Mátyás korabeli kenyérmezei csatáig (1479.) _ A
P aradczky-féle Budai krónia kiadásának jegyzetei idéznek a Dubniczi
krónikából. AJ. 1853-ban írta Szent László c. legendáját S jegyzetben
hozzáfűzte: „Forrás a dubniczi krónika !" _ 864

DUooN1cs ANDRÁS (1740-1818) _ (AJ.kk. XV. k. 815. 1.) _ Regéııyeit
AJ. már szalontai kisdiák korában olvasta. Dugonicsról ezt tanította:
„kétségtelen érdemei vannak az olvasóközönség gyarapitásában, a nem-
zeti érzés terjesztésében, sőt a nyelvújitásban is; noha választékos izlé-
sűnek nem mondhatjuk". AJ. Dugonicsot bemutatja, mint a 18. sz. leg-
termékenyebb regényiróját, csakúgy mint a matematika magyar nyelvű
szak szóhasználatának úttörőjét. (AJ.kk. X. k. 498-499., 505. 1.) _ 556.
1020

DUKA1 TAKÁCH JUDIT (1795-1836) _ költő, Berzsenyi rokona, aki verset
is írt hozzá. _ 84, 835

DUSCHEK _ geszti udvarbiró _ 15, 808, 820
DÜRJNGSFELD, IDA bárónő, Kertbeny ismerőse. _ 370, 948, 953

Éble Gábor (1843-1923) _ a gr. Károlyi család levéltárosa. _ 102 3
EDDA _ az északi népek mitológiáját tartalmazó gyűjtemény. Két részből

áll: Első része a régebbi: a 9_12. sz.-ból származik, ún. „Edda” versfor-
mában. Szerzője ismeretlen. Kéziratát Koppenhágában őrzik. A 17. sz.
közepén fedezték fel, a külföld figyelmét Grimm, Jacob hívta fel rá 1835-
ben. Németre Simrock, Karl (1802-1876) fordította: Nibelangenlied
(1827.) _ Gudrun (1843.) _ Edda (1851.) _ Az Edda második, újabb része
a 13. sz.-ból való, szerzője Sturlasson, Snorri (1178-1241) izlandi költõ.
Kéziratát Upsalában őrzik. _ Attekintést ad a skandináv mitológiáról a
leendő dalnokok: a skaldok számára. _ A két Eddát Tisza Domokos
szerezte be, utóbb kölcsönadta mesterének. T. Domokos halála után a
család végképp AJ.-nak ajándékozta. (Ld. AJ. és Kovács J. levelei 1856.

Ecjúl- 23. 2118- 4-) -- 724. 731. 942. 943 _ _
vı Illés Pál (1793-1871) _ koltő, ev. egyházi író, akadémikus. _ 993,

EGGENBERGER JózsEF és fia FERDINÁND, könyvkiadó cég. _ (AJ.kk. XV. k.
816. 1.). Az apa 1850-ben meghalt, attól kezdve fia vezette. --- A Toldi
először náluk jelent meg. _ 277-281, 294-298, 317, 907, 911--13, 915,
919. 920. 929
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EGRESSY GÁBOR (1808_18662 _ (AJ.kk. XV. k. 816. 1.) _ Egressy, Török-
országból visszatérve, fell phetett egyes szeããpekben, pl. a Lear király
címszerepében, decsak 1855-től kaštt szerz _ést. _ AJ. amikor 1854
húsvétján Pesten fölkereste gressyéket és részt vett egy asztal-
táncoltatáson, aho Petőfi szellemét idézték. (Tom ának, ápr. 22.) _
1856-ban AJ. némileg elhidegült Egressytől. Erre utalnak Csengery sorai:
AJ. „Egressy mellé ült a vendégjőben, 'Nem tudtam egy jó szót szólni
hozzá I' _ mondá nekem Arany. gy látszik Egressynek is feltűnt e hideg.
ség. Arany naãon bosszankodik rá." (Gyulainak 1856. júl. 11. GyulaiLev.
297. l.) Az elhi egülés oka valószinűleg Egressy és Gyulai Pál heves vitája
lehetett Ristori, Adeleid színésznő pesti szereplésérõl. Gyulai az ügy lezá-
rásaként ezt irta: ,,Jókainak mondd meg, hogy engem soha sem sértett meg
Egressy s nem azért haragszom reá, hogy üszke . . . hanem azért, mert
rettentő nagy aesthetikusiiak tartja magát s annyit sem tud, amennyit
egy conversations Lexikonból tanulhatunk." (Csengerynek, 1856. máj.
23. G(yulaiLev. 277. 1.) _ AJ.-nak e korból egy Egressynek írott levele
mara t fenn; Egressynek két elv. leveléről tudunk. _ 7, 30, 35, 380, 400,
402, 420, 427, 670, 805, 813, 814, 885, 958, 967, 968, 975, 1072, 1092, 1095

EGRESSY SÁMUEL (1805-1868) _ dalszerző, nagykőrösi földbirtokos, aki
zongorát vásárolt a gimnáziumnak s 1000 Ft-ot ajándékozott, hogy kama-
taiból zeneműveket vásárolhassanak. (Divatcsarnok, 1855. jún. 30-i sz.,
borltólap.) Megzenésítette AJ.: Sírva jön a magyar nóta világra . . kez-
detű versét. Ez alkalomból ajándékozta AJ.-nak Vörösmarty kis érc
mellszobrát (Ld. AJ. _ Ercseynek, 1856. dec. 10.) Egressıy Sámuel mint
Aël. irta: „földesúr e tájon" _ így dalszövegeket ny' ván személyesen
k rt a költőtől. _ 780, 785, 1110, 1113

Egy egyszerű beszélyke _ 1025
Egy kis hjápoohondria _ 997

1058
EISLER M R (VASFI) (1818_1887 után) _ (AJ.kk. XV. k. 817. l.) _ 631,

Elesett a Rigó lovam patkója . _ 1110, 1113
Élet és Irodalom _ 1017
ÉLETKÉPEK _ (AJ.kk. XV. k. 817-818. l.) _ 52, 126, 214, 219, 225, 229,

235, 561, 889, 893, 896, 906
Ein _ ld. TOMPA MIHÁLYNÉ So1.Dos EMÍLIA
EMICH GUSZTÁV (1814-1869) _ (AJ.kk. XV. k. 818. l.) _ AJ.-nak méltán

esett rosszul, hogy a Murány ostromáért, mely 1848-ban jelent meg
Emichnél, (AJ.kk. III. k.) soha egyetlen fillér szerzői díjat sem kapott. _
Emich Gusztáv könyvkereskedés t 1856-ban eladta Pfeifer Ferdinándnak,
s maga családostul Triestbe ment, de utóbb visszajött. 133, 193, 194,
272, 342, 766, 768, 771, 854, 855, 880, 1105-08

EMLÉK1.APoK _ ld. MAGYAR E1\n.iëK1.APoK 1848-49-bõl
EMÕDY DÁNIEL (1819-1891) _ (AJ.kk. XV. k. 818. 1.) _ A szabadságharc

után elkobzott ügyvédi diplomáját 1852-ben visszakapta, azonban ezután
is tollával kereste kenyer t. 1856-tól rovatvezető volt a Magyar Néplap-
nál. Ekkor írt AJ.-nak; levele elveszett, AJ. válasza megmaradt. _ 196,
707, 782, 783, 881, 1084, 1110-12

Emődy László Emődy Dániel leszármazottja. _ 1 1 1 1
Ender, Johann (1793-1854) _ osztrák festő. Széchenyi Istvánt elkísérte

olasz- és görög útjaira. _ Széchenyi elgondolásai alapján meégfestette a
MTA címerkégiét. A görögruhás nőalak arca Széchenyi feleség nek voná-
sait őrzi. A k p az Akadémia palotájának ,,képes"-termét díszíti. 11 11

ENDLICHER ISTVÁN LÁSZLÓ (1804-1849) _ magyarországi származású tör-
ténész és botanikus. A bécsí udvari könyvtárban magyar történeti forrá-
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sok kiadásával is foglalkozott. Ilyenek: Anonymi Belae Regís notarii de
gestis Hungarorum liber (Viennae, 1827.) - Rerum Hungaricarum monu-
menta Arpadiana (Sangalli, 1849.) - Die Geselze des heiligen Stephans
Wien, 1849.) _- 157, 159, 162, 864, 865, 867

Engel (Angyal) József (1807-1870) _- orvos, műkedvelő nyelvész. A magyar
nyelv gyõkérsza-val c. műve 1839-ben jelent meg. - 1107

ENTWURF _- ld. 0RGAN1sAT1oNs ENTWURF
ENYED1 ALBUM _- ld. NAGYENYEDI ALBUM
EÖTVÖS JÓZSEF (1813-1871) - (AJ.kk. XV. k. 818-819. 1.) - 1853-ban

tért vissza Magyarországra. 1854-ben második kiadásban megjelent A
XIX. sz. uralkodó eszméínek befolyása az állaalalomra .- Eötvös elsősor-
ban Kemény Zãi/gmonddal, Csengery Antallal, Gyulai Pállal tartotta a
kapcsolatot. A agyar Nép Kõnyvébe rendszeresen küldte novelláit. --
1855-től a MTA alelnökévé választották. - AJ.-sal való kapcsolatai ez
években alapozódnak meg. Amikor AJ. 185 3. tavaszán Pesten járt, saj-
nálta, hogy nem találkozhattak. „Keveházát és a balladákat újra fel-
dicsérte" -- irta Tisza D. -AJ.-nak. (1853. máj. 18.) - Ez év őszén
Gyulai irja AJ.-nak, hogy Eötvös találkozni akar vele: „Most fedezett föl
a magyar irodalomban... úgy el van ragadtatva, hogy nal” (1853.
nov. 15.) - 1854-ben Eötvös éppen Csengeryvel és Keménnyel volt
együtt, amikor Gyulai elvitte nekik AJ.-tól A fülemüle c. ,,Igaz mesé"-t.
Nagyon tetszett neki, csak a végét elhagyatta volna. (Gyulai - AJ.-nak,
1854. szept. 6.) -- 18 54-ben a Toldi estéje megjelenése alkalmából Eötvös
irt AJ.-nak, akit sorai őszintén megörvendeztették. - Ld. AJ. 1854. okt.
21-i válaszát. -- E korszakból e ket egymáshoz irt levelük ismeretes. -
86. 213, 219. 328. 37L 374, 378. 383. 395. 404, 431. 473. 474, 484. 491.
497-499, 504, 670, 673, 760, 782, 802, 835, 836, 862, 888, 890, 933, 948,
_953.956,957,960,963.973,984,993.997,999.1000-02.I072.I073.II05

EÖTVÖS TAMAS (1800-1867) - A szabadságharc alatt Ung és Bereg megyék
népfelkelőit szervezte. Fogságából 1856-ban szabadult ki. Szemere Miklós
unokahúgának férje volt. _ 686, 1076

ERBIA - ld. PÁLFY SÁMUEL
ERCSEY JÁNOS - (AJ.kk. XV. k. 819. l.) - Arany Jánosné testvére, Sályi

nevű község jegyzője. - Amikor AJ.-ék megvették szalontai kis házukat,
Ercsey János adott nekik rá kölcsönt. AJ.-nak 1856 végére sikerült ezt az
adósságát teljesen rendeznie. _- E korszakból AJ. három Ercsey Jánosnak
irott elv. levelére lehet következtetni, mig Ercseytől ez évekből egy levél
maradt fenn s egynek egykori meglétére vannak nyomok. - 7, 8, 20, 29,
36, 57, 82, 130, 131, 180, 181, 192, 204, 269, 290, 305, 311, 322, 395, 408,
462, 478, 520, 531, 536, 576-78, 589, 590, 594, 605, 607, 608, 612, 615,
626, 630, 650,651, 667, 692, 740, 745,766, 780, 805, 810, 813, 815, 823, 834,
854, 876, 877, 915, 921, 924, 965, 970,988, 995, 1007, 1010, 1014, 1032,
1033, 1038-40, 1047,-49 1055, 1057, 1065, 1079, 1099

ERCSEY KÁLMÁN - Aranyné távolabbi rokona. - 628
ERCSEY KÁROLY - Aranyné testvére, aki magát ,,szegény paraszti álla-

potba helyeztetett"-nek mondja. (Ld. 18 5 5. júl. 26-i levelét.) E megmaradt
evelén kivül még egy elv. leveléről tudunk. -- 520, 535, 593, 594, 608,

746, 820, 834, 908, 965, 1007, 1013, 1038, 1040, 1047, 1048, 1055, 1099
ERCSEY LAJOS (1855-1874) _- Ercsey Sándor fia. _ 608, 628, 630, 667,

670, 679. 717. 1935
ERCSEY SÁNDOR, ifj. (1826-1898) - (AJ.kk. XV. k. 819. 1.) - Arany Jánosné

öccse, AJ.-ék szalontai ügyeinek intézője. - 18 53-ban kellett letennie az
ügyvédi esküt, a következő évben a vizsgát. - Leveleiben hiven beszámol
AJ.-ék roskadozó házának mindenkori á lapotáról, elvégezteti a szükséges
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javításokat, bwzedi a házbért, tároltatja, eladja a kis gabonát, amit AJ.
nővérének családja: a Jámborok és Ercsey Károly Aranyék földjén ter..
meltek. Számontartja AJ. Szalontán kölcsönbe adott 200 p.frt.-jának sor-
sát, intézi Ercsey János a ház vásárlásához nyú'tott kölcsönének vissza-
fizetését. - Leveleiben beszámol családi helyzetéről, gyermekei születésé-fõı, iz z szalontai ismefõsõkfõı. újságoıaõı. ő ızõzıi AJ. nõvéfez Arany
Sára, Jámbor Jánosné halálának hlrét 1853. okt. 22-én. _ AJ.-ék 1852-
ben az iskolai szünidőben Ercsey Sándorék vendégszeretetét élvezték. _
Ercseyék szerették volna, ha 1855 nyarán is ellátogatnak Szalontára, de
akkor az egész iskolai szünidőt Tompáéknál töltötték. _ Hogy 1856
nyarán AJ.-ék nem mentek Szalontára, mikor pedig Ercseyék _ nem
indokoltan _ de várták őket _ ez Ercsey feleségét s ma át Ercseyt is
erős szemrehányásokra indította. Ennek ellenére a család ãıelyett magá-
ban érkező Arany Lacit szivesen látták s lassan neheztelésük is megeny-
hült; ennek jele, hogy az év végén egy egész disznót küldtek AJ.-eknak
ajándékba. _ Ercsey Sándor levelei hű tü.krei a lelkiismeretes gondosko-
dásnak, amivel sógoráék szalontai ügyeit intézte. E korból AJ.-tól har-
minckét Ercsey Sándornak irt levé maradt fenn, mig AJ. Ercseytől
negyvennégy levelet őrzött meg. _ 7, 19, 27, 35, 36, 48, 50, 51, 54, 55,
81, 114, 116, 126, 127, 129_31, 138, 139, 148, 174, 175, 180, 190_92,
194, 204, 207, 218, 219, 229, 235, 268_71, 286, 288_9o, 295, 303, 304,
398.399.329-23.334.363.366.379.392.394.493.498.444.460.463.
477. 480. 496-99. 313. 319. 322. 327-31. 336. 337. 374. 376. 389. 394.
605, 607, 611, 615, 626, 628, 650, 652, 667, 668, 670, 677, 679, 690, 692,
799.7I6.7I7.733.737.738.744.746.764.766.779.893.896.899.8I9-
13. 829-23. 829. 834. 848. 849. 832-34. 837. 838. 861. 873. 876. 879.
880, 884_86, 889, 893, 895, 896, 9o6_o8, 912, 915_17, 919, 921_24,
929.939.933.943.958.964.963.966.969.97o.973.982.987.988.994-
98, 1000, 1001, 1005-10, 1014, 1021, 1023, 1031_34, 1o38_40, 1047,
1049, 1050, 1054, 1055, 1057, 1065, 1068, 1070_71, 1078, 1079, 1082,
1083, 1088, 1089, 1094-96, 1099, 1100, 1104--06, 1109, 1113, 1116

ERCSEY SÁNDOR _ 1853-ban nevezték ki szintén szalontai ügyvéddé. _
AJ. sógora nem örült a távoli- vagy név( ?)-rokonnak. Csak egyszer emliti.
(1853. szept. 11.) _ 303, 921

ERCSEY SANDORNÉ, NAGY KAROLINA, L1NA (1830-1874) _ (AJ.kk. XV. k.
819. 1.) _ Egy, AJ.-nak irt levele maradt fenn. _ 29, 50, 57, 127, 148,
191. 192. 294. 334. 336. 394. 443. 432. 478. 481. 483. 499. 339. 331. 337.
577. 606. 628. 630. 652. 667. 690. 702. 707. 732. 733. 739. 731. 793. 313.
819, 820, 823, 880, 922, 936, 982, 995, 1010, 1047, 1082, 1o94_96, 1100,
1106,1117

ERCSEY VILMA (1853-1874) _ Ercsey Sándorék leánya. _ 395, 446, 463,
480, 483, 499, 522, 529, 530, 531, 606, 628, 651, 667, 670, 679, 717, 766,
921, 931, 945, 965, 1010, 1047, 1055, 1106

Erdélyi Ilona, T. _ (AJ. kk. XV. 819.) -'- 1101
ERDÉLYI JÁNOS (1814_1868) _ (AJ.kk. XV. k. 819-820. l.) _ Erdélyi a

szabadságharc után bujdosott, majd 1851-től Sárospatakon a filozófia
tanára volt. _ 1854-ben újból megházasodott, Csorba Ilonát vette fele-

_ 1855. őszén, amikor AJ.-é Tompáéknál vendégeskedtek, Sáros-
patakon Erdélyit is felkeresték, aki „minden szivességgel" fogadta őket,
mint AJ. irta Szemerének (okt. 9.) . _A korabeli folyóiratokban elvi jelentő-
ségű cikkeket közölt. mint pl. A népköltészet körül (Szépirod. Lapok,
1853.). Versei is jelentek meg. _ 1855-ben Népmesék c. gyűjteményét
tette közzé. _ 1856-ban A]. kisebb költeményei-nek megjelenésekor a
PNapló 1856. aug. 26._szept. 3-i számaiban foglalkozott AJ. költészeté-
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vel; ld. ott. _ AJ. nem mindenben értett egyet Erdélyi m állapitásai-
val: a nyilvános vita helyett azonban inkább a magánlevél-väasz mellett
döntött. 1856. szept. 4-én irta meg e levelét, amely ma is megvan az
„Erdélyi-Tár"-ban, leszármazottja, T. Erdélyi Ilona irodalomtörténész
tulajdonában. _ 14, 47, 84, 301, 601, 622, 630, 686, 748, 751, 788, 808,
820, 835, 905, 954, 999, 1026, 1052, 1053, 1061, 1100-03, 1112, 1114,

ERDÉLYI ÃÉZSEF _ debreceni tanár, akinek leánykáját AJ. mint kollégiumi
növend tanította. _ 557, 1022

Érdi János (1796-1871) _ régész, éremgyiijtő, korának nagy szaktekin-
télye. Belgiumból jött apja Luezenbacher nevét 1848-ban magyarositotta
Érdíre. _ 670, 1072

ÉRTESITŐ _ ,,Irodalmi-, művészeti-, ipari- és kereskedelmi lãp." Szerkeszti:
Szilágyi Virgil. Kiadó: Kozma Vazul. 1852. febr. 3-án in ı.ılt, hetenként
háromszor jelent meg. AJ. az új folyóirattól a Hölgyfutárnál magasabb
nlvót várt, remélt. _ 1852. má'usától az ÉRTESITŐ, BUDAPESTI Vısz-
HANGgá alakult. (ld. e cimszónáll _

Arany versei az Értesltőben: Egñgilés (2. sz. febr. 5.). _ Csillag
alatt a szerkesztő megjegyzi, hogy irod ` rovatukat nem kivánják ,,ver-
sek özönével elborltani“, de míg vannakkıgyőződve, hogy „Arany János
neve azoknak nevei között fogl helyet, ` től örömmel nyújtunk át egy-
egy becses költeményt az olvasóknak". _ Az ó torony (21. sz. márc. 20.)
Leközli a LOS0nczi Phőnixből. (A versnek e második megjelenése az
AJ.kk. jegyzetéből hiányzik ld. I. k. 447. 1.)

Az Arannyal kapcsolatos h i r a n y a g b ó l: az Értesítő márc. 16-i,
18-i és 20-i száma ismertette a Losonczi Phőnix c. „Történeti és szépirodal-
mi Emlékkönyvet". Ennek során megjegyzi, hogy mig Aranytó , Pető-
fitől, Tompától, Vahot Sándortól, Gyulaitól stb. csak egy-egy költemény
van benne, addig „egy rakás másod- sőt harmadrendű n vre akadunk
benne s ezek közt p. 0. a népiességet a póriassággal felcserélõ, hamis
irányú Tóth Kálmán, az üres eszméket czifra szavakkal pótoló Tóth Endré-
re, Sm e sat." (márc. 16-i sz., 147. 1.). _ Arany verséről, Az ó torony-
ról _ ` fellengősen _ a következőket irja: „méltó azon költőhöz, ki
sorait e nép meleg, egészséges szivvérébe mártott tollal í.rja“ (márc. 20-i sz.
164. l.) _ Ezután Tóth Kálmánról megállapítja: ,,Összezavarja a póriast,
a betšárost a népiességgel, s mig Arany János 'Toldijában', Petőfı 'János
vitéz ben' imádjuk a valódi, tiszta, nemes népiesség édes zamatát, Tóth
K . . . hasonló műveinek olvasása közben gyakran undor és boszankodás
lep meg". (u.ott.) _ 39, 52, 733, 816, 821, 823

Erzáhlende Diehtnngen von johann Arany _ 59, 824, 828, 1016, 1024, 1027
Érzékeny búcsú _ 848
ESKELES _ görög származású bécsi bankár. Gazdagságára jellemző hir-

adás: „Azon rt.-nál, mely az osztrák birodalmi vaspályákat. . 90 évre
haszonbérbe vette, Sina és Arnstein-Eskeles bécsi bankárházak 45 millió
frarıknyi részvényt vállaltak el.” (Divatcsamok, 1855. jan. 30. 117. 1.) _
62o,1o53

ESTIKE _ folyóirat. 524
Esztegár László _ irodalmi adatközlő (1907). _ 967
EUTROPIUS (4. sz.) _ római történetiró. Rövid római története a Brevíariwn

ab Urbe condlta Róma alapitásától 364-ig öleli fel anyagát. A közép- és
új korban tankönyvül használták. Magyarul: Római történetek rövid tar-
talma. A tanulók és történetek olvasását kedvelőkért hasznos tárgyakkal
bővltve Eutropius után magyarul kiadta Irmesi Homonnai István. (Buda,
1832.) _ 556

Évnapra _ 1016
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FÁBIÁN PISTA _ szalontai katonaszökevény: ,,Inkább adom magem a
halálra, | Minthogy lögyek német katonája" _ Balladája _ mint AJ.
irja _ a „24 éves szép ifjú” safˇát szerzemén e: „midön a rögtönitélő
törvényszék már meghozá fölötte téletét, mcndbtta egy városcseléd tolla
alá, mmt ezt a közlő [azaz Arany] bizonyosan tudja."

Fábián Pista nótáját _ keletkezése történetével együtt _ AJ. a Remén
c. folyóiratban tette közzé 1851-ben (ld. AJ.kk. XV. k. 887. l.) _ A bal:
ladáról ld. még Ercsey S. 1856. máj. 9-i levelének jz.-t. _- 701, 1082

FABIUS (,,CUı×`cTA'1oR"), QU1ı~ı'1Us Maximus (P-id.e. 203) _ rčnıai diktátor.
217-ben keıiilte az összeütközést Hannibállal, ezért kapta a ,,hal:ozó,-
késlekedő" cunctator jelzőt. _ 299 "

Falk Miksa (1828-1908) _ (AJ.kk. XV. k. 821. 1.) _ 1098
FALUD1 FERENC (1704-1779) _ költő, prózairó, műfordító. Népiessége

humanista hagyományokból táplálkozott. Hatott Rajnisra, Révaira, Ver-
seghyre, Pálóczi Horváth Ádárnra. _ 84, 835

FALUSI EST1'-:E _ Vas Gereben évnegyedes népies füzetei, 1853-tól. _ AJ.:
Az első lopás c. ,,lgaz történet”-e itt jelent meg. _ 176, 564, 888

FÁNCSI-ALBUM. _ „Kiadja Szilágyi Virgil a Garay-árvák javára.” Fest,
1855. _ 677, 681, 1048, 1074, 1075

FÁNCSY LAJOS 21809-18154) _ (AJ.kk. XV. k. 821. l.) _ pesti egyetemi
tanulmányait 1 vált meg a szinészetért. Játszott Miskolcon, Pozscznylzan,
Balatonfüreden, Nagyváradon, Debrecenben, ahol játékával scrsdöntõ
hatással volt az ifjú AJ.-ra. Utóbb a pesti Nemzeti Színház tagja lett.
Színdarabokat is fordított. _ Emlékere adták ki barátai 1855-ten a
Fáncsy-Albumot. _ 401, 558, 820, 1022 `

FARKAS AMÁLIA _ Nagykőrösön előfizetőket gyűjtött Tcntpa T/írägregéíre.
_ 228, 251, 258

FARKAS ELEK (1829-1891) _ a nagykőrösi iskolák támogatója. _ 470
Farkas Gyula _ putnoki ügyvéd ; AJ. egy levelének tulajdonosa. _

10 3
FAZEKAS MIHÁLY (1766--1828) _ botanikus, költõ. _ Fõ művét: Lúdas

Malyi, egy eredeti magyar rege négy lezonásban (Bécs, 1817.) _AJ. iroda-
lcıntčrténetéˇten „közkedvességű népszerű elbeszélésnek" nevezi. Szer-
zčjét _ Dičszegi Sárruellel _ mint a magyar botanikai nyelv megterem-
töit is méltatja. (AJ.kk. X. k. 507. 499. 1.) _ 84, 164, 816, 835, 868

FÁY AKLRÁS (1786-1864) _ (AJ.kk. XV. k. 821. 1.) _ Fáy AJ. iránti
nagyrabecsülésének jele, hogy emlékkönyvébe bejegyzést kert tőle.
Hogy AJ. is mily nagyra tartotta Fáyt, híven tükrözik emléksorai A dal-
nok búja c. költeményéből. E tárgyban egymáshoz itt egy-egy levelük
megmaradt. _ 84, 617, 618, 631, 835, 1051, 1052, 1057, 1058

FEHÉR ELEK - AJ.-ék szalontai ismerőse. _ 366, 945
Fekete József (1854-1928) _ (AJ.kk. XV. k. 821. 1.) _ 953
FEKETE MIHALY (1820-1871) _ (AJ.kk. XV. k. 822. l.) _ Tisza Domokos

anyai ágú unokatestvéreinek, Bethlen János (1811--1879), a haladó
politikus és Teleki Zsófia fiainak: Béla, Domokos, ifj. János _ nevelője.
Verselt is. Ő irta Mosonyi Mihály: Szép Ilonka c. operájának librettóját.
(ItK 1964. 377. l., Rigó László közleményében.) _ 37, 90. 100, 102, 104,
134, 136, 246, 275, 292, 769, 815, 841, 844, 845, 856, 902, 909, 917 O

FELDINGER (FÖLDÉNYI) FRIGYES _ pesti orvos. _ Amikor 1826-ban Lıszt
Ferencet Magyarországra várták, AJ.-hoz fordult a műv szt dicsőitő
költeményért. Levele elv., AJ. válasza azonban fennmaradt. _ 730, 732,
1092""94

FÉNELON, FRANço1s (1651-1715) _ Télémaque (Telemachos, 1699.) c.
pedagógiai regénye francia rregjelerése után pár évtizedre Telemakus
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bujclosása cimen, 175 5 _1829 között nálunk már négy kiadásban látott nap-
világot Haller László és Zoltán József forditásáb an. Ezekbőlgutott egy p`..l-
dány a betűre szomj as ifjú AJ. kezébe is. _ AJ. Fénelon „pr zai-ep:ıszára"
Zrínyi és Tasso c. tanulmányában is utal. (Ld. AJ.kk. K. k. 387. l.) _ 1024

FERENC JÓZSEF, HABSBURG, császár (1830-1916) _ (AJ.kk. KV. k. 822. l.)
_ 56, 66, 76,'816, 822, 824, 1076

FERENCZY ISTVÁN (1792-1856) _ (AJ.kk. XV. k. 822. l.) _ a szobrász. _
338

Ferenczy József _ AJ. levelet közölt 1882-ben. _ 1051
FERENCZY TERÉZ (1830 -1 853) _ költõ; öngyilkos lett, verseit Téli csillagok

c. Bulcsú Károly adta ki (1854.) _ 685
Fa`,s13E:1'1cE1 LSÓ, (1800-1884) _ az 1850-es években a Nemzeti Színház

igazgatója. _ 18 54-ben engedélyt kapott a Délibáb c. folyóiratra, ame-
lyet azonban gyakorlatilag Jókai szerkesztett. A napjainkban előkerült
dokuuıentuınokból tudjuk, hogy a kormány besúgója volt s ezért évi
5000 ezüst forintot kapott. (Lčl. Kiss Károly: Hóalolat és besúgás. Magyar
Nemzet, 1977. márc. 6.) _ 125, 127, 842, 852, 853, 855. 899, 992, 1093

Feszty Árpádné _ 860
FIATAL MAGYARORSZÁG -_ (AJ.kk. XV.k. 840. 1.) Itt az ismertetett mozga-

lom -névleges, méltatlan követői. -- 350, 359
Fiatalság Barátja _ Brassai Sámuel lapja, 1851-ben. _ 1121.
FICEIIE, JOHANN GOITLIEB (1762-1814) _ a kanti filozófiát Szubjektív

idealista máflon fejlesztette tovább. _ 110
F1!-ELDINS, l-IB).~TRY (1707-1754) _ angol regényíró. l-Iires regényét: The

Adventures offoseph Andrews, and of kis Frienfl Mr. Abralıam Adams
(1742.) -_ AJ. Tisza Domokos könyvei közül örökölte. _ 721

Filiczki János (1580 körül _1622) _ sárospataki tanár, Szenczi Molnár Al-
bert zsoltárforditásai elé írt ajánló verset. _ 1029

F11,ó LAJOS (1828_19o5 után) _ Kecskeméten ref. lelkész, gimnáziurni,
majd teológiai tanár. _ 575, 1032

FIRDUSZI (FIRDAUSI), ABUL KASZIM (kb. 935- kb. 1020) _ A perzsa iroíalorı
klasszikusa. Hősi epıısza a Scılınűme (= Királyok Könyve) a perzsa törté-
nelem költői feltlolgozása az első monilabeli dinasztiátôl az arab lıólitásig.
_ Részleteit Szász Károly fordította. _ A]ˇ. Firdúszi: Zoríb-jából az öt-
venes években lııt sort ültetett át. (AJ kär. VI. k. 180. l.) _ 313, 332, 334,
396, 658, 960, 961, 1067

FLTOS PÁL (1739 -1854) _ jogi- és teológiai végzettséggel tanította a kőrösi
gimnáziumban a bölcsészetet és történelmet. _ 92, 842, 10 32

FLÓRA _ ld. MAJTHÉNY1 FLÓRA
FLORIAN, JEAN-PIERRE) CLARIS de- (1755-1794) - Legisnertebbek állat-

meséi: Fable: (1792), továbbá a Grlzıtée; melynek hőse a Tneg`-ıató, egyben
nevettetõ Arleíjuin. Magyarul már 1311-ben megjelent. _ AJ. Flovismt a
Szalontai jegyzősége kezdő éveiben Olvasottak közt sorolja fel. (Li. Ön-
életrajzi level. 1855. jún. 7.) _ 560, 1024

FODOR GERZSON' _ ,,Foi:>r bácsi" --,,Fo13rék" _ .\T3.gyk5r-õsi birtokos,
akinél a nőtlen tanárok: Szilágyi Sándor, Salatnõn Ferenc _ étkeztek.
Atanárok „tiszteletbeli professzornak" hívták. _ AI. 1853. febr. 22-én, -
névnapi ebédje közben _ írta hozzá Névnzpra. c. tréfás versét. (AJ. kk. VI.
k. 23_24. l. Li. még Biró Sínlorz Aj. Nagykőrösön. EPl1K. 1907. 503-
397.L)--439.738.938.1193

FOSARAS1 JÁNOS (1801 _1878) _ (AJ.kk. XV.k. 823. l.) _ nyelvész. _
Czuczor Gergellyel együtt szerkesztette a Msıqyar Nvelv Szőtárít. _ 1052

FONTANE, THEODOR (1819-1893) _ (AJ.kk. XV. k. 823. l.) _ 68, 374, 828,
829.938.930
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FÓNYAD CSALÁD _ „Fónagy-fiúk", _ „Fónyadné” _ 323, 478, 767, 775
FÓNYAD ISTVÁN _ (AJ .kk. XV.k. 823. 1.) _ Szilágyi István szalontai barátja

-` 304
FŐNYAD JÓZSEF _ (AJ.kk. XV.k. 823. l.) _ AJ . és Tompa-verseket zenésitett

meg. _ Fia Ödön, 1855-ben született. _ 53, 577, 651, 821, 824
FÓNYÁD KÁROLY _ házát Ercsey Sándor vette meg. _ 479, 482, 536, 651
FÓNYAD LÁSZLÓ _ (AJ.kk. XV. k. 823-824. l.) _ Szalontai szolgabiró. _

272
FORGÁCH JÁNOS gr. (?_187o) _ Szalánc várának tulajdonosa a 19. sz. köze-

pén, _ 629, 1056
FORNETH KÁROLY _ volt szalontai gyógyszerész. _ 115, 192, 193, 290, 305,

366. 379. 467. 322. 880. 939. 933. 938.976. 1038
FORTUNATUS HISTÓRIÁJA _ A Gesta Romanorum c. elbeszélés gyűjteményből

terjedt el a középkorban. _ A népkönyv szerzője ismeretlen. _ A historia
két részből áll: Fortunatus és F. fiainak története. _ Magyarul van egy
verses- és egy prózai feldolgozása. _ A Ciprus szigeti Fortunatus találko-
zik Fprtuna istenasszonnyal, olyan erszényt kap tőle, amelyben mindig
van 10 arany. Sokat utazik. utóbb hazatér és egy gróf leányát veszi fele-

majd Indiában meglátogatja János pap országát. A német népk čnyv
nyomtatásban 1509-ben jelent meg. Már e századból van magyar verses
feldolgozása. Hű prózai fordítása 1651-ben jelent meg Lőcsén. (Ld. Hein-
rich Gusztáv: A Fortunatus-mese eredete. EPhK. 1907. 503- 507. l.) --
555. 1019

Földváry László _ AJ. nagykőrösi tanítványa. _ 960
FÖRDŐS LAJOS (1817-1884) _ egyházi iró, ref. lelkész Kunszentntiklčscn,

1856-tól Kecskeméten. _ 1856-ban ő hivta meg AJ.-t a kecskeméti gimná-
ziumhoz. AJ. válasza fennmaradt. _ 707, 724, 1084, 1085, 1088, 1091, 1 1 12

Fővárosi Lapok _ 1009
FRÁNKENBURG ADOLF (1811-1884) _ (AJ.kk. XV.k. 824. l.) _ E korszak-

ban Bécsben élt, mint törvényszéki fogalmazó. _ 238
Frankl, Ludwig August (181o_ 1894) _ csehországi német költő. _ 966
FREILIGRATH, FERDINAND (1810-1876) _ (AJ.k . XV. k. 824. 1.) _ 374,

950. 954
FRJEBEISZ ISTVÁN (1822-1890) _ (AJ.kk. XV.k. 824. 1.) _ A szabadságharc

után Pestre költözött, 18 53-ban a PestiN. munkatársa, 1854-től tevékenyen
részt vett a Divatcsarnok szerkesztésében. A Magyar Nép Kõnyvtárából
1854- 5 5-ben öt füzetet adott ki, a Délibábot 1855. júniustól 1858 végéig
Szerkesztette. E mellett naptárakat adott ki, mint pl. Müller Gyula Nagy
Naptárát 1853-56-ra. _ Tompa Virágregéit szintén Ő adta ki. _ Túlzott
Öntudatra vall AJ. egy odavetett jellemzése: ,,Caesareo Friebeísz" (Tom-
pának 18 5 5. jan. 16.). _ Fıiebeisztől ez évekből egy AJ.-nak irt levél-
töredék maradt fenn, valamint két elv. levelére lehet következtetni. _
221,228,234,236,239,248,250,254,274,296,299,3oo,326,328,339,342,
369.486. 487. 491. 494. 324. 367. 368. 623. 633. 684. 733. 779. 774. 891. 893.
895, 896, 9o2,`9o4, 909, 931, 993, 999, 1000, 1029, 1039, 1059, 1076, 1108

FRIESEN _ pesti cipész. _ 47, 819
FRJTHJOF-monda _ a legszebb óskandináv mondák egyike, Frithjof és

Ingebörg királylány Szerelmi története. Tegnér, Esaias dolgozta fel. 169

GAÁL JÓZSEF (1811-1866) _ (AJ.kk. XV.k. 825. l.) _ 84, 835, 971, 1052
Galgóczy Károly (1823-1905) _ A szabadságharcban való részvétele miatt

nem tanithatott tovább Nagykőrösön. _ 1853-tól Pesten mezőgazdasági
iró: Mezei gazda (1854.) _ után Kertészeti kézikönyve (1854.)jelent meg. _
A Nemzeti Képes Naptdr az 1856-ik évre, egyik szerkesztője. _ 1045
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GÁLI. _šAâNpS _ AJ. nagykőrösi házigazdája. _ Egy AJ.-nak irt levele
ˇ 1:#1131 1-15111.-16 . 47. 33

GARAY ÁRVAK _ (AJ.kk. XV.k. 825.1.) _ Garay János és Babocsay Márta
gyermekei: Garay Akos, Dezső és Gizella. _ Atyjuk halála után a „köz-
reszvét" 10 ezer ft.-ot juttatott nekik. (Ld. Divatcsarnok, 1854. jún. 5.) _
4°1.968.969.995

GARAY JÁNOS (1812-1853) _ (AJ.kk. XV.k. 825-826. l.) _ a szabadsá -
harc után az Egyetemi Könyvtár tisztviselője volt. Élete utolsó idejãn
látása is megromlott. Szent László c. történeti költeménye 1854-ben máso-
dik kiadásban is megjelent. Összes költeményei Ney Ferenc gondozásában
szintén halála után láttak napvilágot. _ Tisza D. úgy érezte, túlértékelik
Garayt. A kérdésről elég nyersen rt mesterének 1853. nov. 17-én. _ AJ.
dec. 4-i válaszában véde mébe vette Garayt. Irodalomtörténeti- és széptani
jegyzeteiben tár yilagosan foglalkozik Garay költészetével, főleg a Szent
Lászlóval; megáñapitj a, ho hiányzik belőle az epikai egység S hogy
inkább költői elbeszélés, éleãltás, mint eposz. (AJ.kk. X.k. 520-21, 525,
553, 550. l.) _ AJ.-ban Garay sorsa „sok tragikai eszmét és érzelmet
kavart fel" _ irta 1854. márc. 19-én Egressy Gábornak, aki sokakkal
együtt AJ.-tól várt költői megemlékezést Garayról. Ez a várakozás inkább
bénltotta, mint sarkallta AJ.-t, aki maga is érezte, hogy Garayt kora _ a
körülményekből érthetően, de _ túlértékelte. Késõbb, 1856 márciusában
irt Néma bú c. költeményébe Garay emléke is belefonódott. _ 7, 14, 84, 88,
219, 254, 269, 316. 332, 348, 357, 401, 402, 512, 660, 805, 808, 835, 836, 839,
889.899.896.999.997.9o8.913.919.928.929.933.934.939.942.989.988.
995,, 1007, 1044, 1052 '

GASPAR JÁNOS (1816-1892) _ (AJ.kk. XV.k. 826. l.) _ A szabadságharc
után Pesten a Természettudományi Társulat viszonyait rendezte. _ 1850-
ben Kolozsvárott fiúnevelő intézetet nyitott, mely utóbb beolvadt a ref.
főiskolába. _ Ekkor ismét Zeyk Dániel csalácljánál lett nevelő. Zeykék
szintén rokonságban voltak Tisza Domokosékkal, 1853 nyarán Geszten
voltak. 18 55-ben Gáspár János növendékével Berlinben járt, Disterwegnél
is sokat időzött. _ 1856 őszétől a kolozsvári ref. tanitóképzőben tanitott.
_ Csemegék kisebb gyermekek számára c. könyve 18 54-ben mint ,,máso:lik,
javított" kiadás šelent meg Kolozsvárott. _ Berde Mária: Gáspár jános
hagyatékából (Btp zle. 1917. 171. k. 207-226. 1.) c. tanulmányában emliti,
hogy: ,,Elkalló ott Gáspár bő önéletrajza, Tompának, Aranynak sok leve-
le, utóbbinak tréfás költeménye is". _ Gáspár János igen közel állhatott
Aranyhoz, ha ilyen jellegű versre ihlette. _ AJ.-nak egyetlen Gáspár
Jánosnak irt levele maradt fenn, 18 58-ból, ezt Farnos Dezső közölte
(Erdélyi Múzeum, 1896. 446. 1.) _ 1852-56 között levélváltásuknak nincs
nyoma. _ 694, 696, 769, 815, 1080, 1081

GÁTHI (GÁT1) ISTVÁN (1749 _1843) -- nyelvész, ref. lelkész, Máramarosszige-
ten. _ Legnépszerubb műve 1792-ben jelent meg és Máramarosi éhség
cimen volt közismert (ld. AJ. önéletrajzi, 1855. jún. 7-i levele jz.-t Scheiber
Sándor: Adatok A]. ifiúkori olvasmányaihoz (ItK 1957. 99-110. l.) c.
tanulmánya alapján. _ 5 56, 1020

GE1BEL..EMANUEL (1815-1884) _ konzervatív német költő, műfordító,
főleg görög, latin, spanyolból fordított németre. Az ún. „müncheni iskola"
feje- - 126. 373. 449. 831. 949. 934

GEIBEL, HERMANN _ pesti könyvkiadó _ 926
Geleji Dezső _ AJ.-ra vonatkozó anyagot tett közzé. _ 806
GERE FERENC _ amikor AJ. 1854-ben nem fogadta el a szalontai iskola

tanár-l meghivását, helyette Gere Ferenc jött oda. -479, 995
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GERVINUS, CÉEORG GOTTFRIED (1805-1871) _ (AJ.kk. XV.k. 826-827. l.)
-'_ 3701 9521 _

Gwzti Gyula _ Arany-anyagot tett közzé 1912-ben. _ 1052, 1057
GOETHE, JOEANN WOLFGANG (1749-1832) _ (AJ.kk. XV.k. 828. l.) _

Goethet ,,klasszi.kai tisztaságá”-ért tisztelte oly nagyon AJ. _ Az ötvenes
években kezdett az Eflkõníg fordltásához; Tündérkirály c. öt versszak
készult el belőle. (AJ.kk. VI.k. 181-182. l.) _ 65, 259, 372, 374, 397, 536,
591. 949. 950. 952-55 _

GŠIŠDNER és LAPEDATO _ pestı szabók. _ 74, 136, 443, 450, 505, 979, 980, 982,
3, 1002

Gondolatok a béke-kongresszus felől _ 925
GONDOL DÁNIEL (1815-1891) _ (AJ.kk. XV.k. 828. l.) _ irodalmi äílyán

indult, a szabadságharc után megházasodott, gazdálkodott, ö öket
vásárolni járt 1852-ben Nagykőrösön. Mostoha fiát Tuba Lajost a kőrösi
gimnáziumba iratta. Ez ügyben váltottak leveleket. Gondol két levele
ennmaradt, A_I._egy elv. levelének van nyoma. 30, 40, 46, 336, 446, 487,

488, 619, 620, 881, 983, 994, 995, 998, 1052, 1053, 1111
GORCSAKOV (GORTSAKOFF) M1E1AJL0v1cs hg. (1795-1861) _ 1849-ben a

Magyarországra küldött cári sereg vezérkari főnöke. _ 1 853-tól az orosz-
török háboru kitörésekor a két dunai államot mgãszálló orosz sereg fö-
parancsnoka, részt vett a krhni háborúban. 1856- l Lengyelország hely-
taftójfi- - 335. 935

GOTTSCHALL, RUDOLF (1823-1909) _ német iró, költő, publicista. _ 374,
950» 955

GOVRIK _ Szalontai polgár. _ 191
GÖMÖRY FRIGYES (1813_1892 után) _ költő, ügyvéd, folyóiratok, naptárak

munkatársa. _ 84, 835
G-ÖNCZY PÁL (1817-1892) _ Pedagógus. _ AJ. kor-, egyben iskolatársa

Debrecenben. Diák-mulasztások miatt együtt került nevük a Kollégium
,,Sedes“ könyvébe. (Voin.AJé. I.k. 31.1.) 1838-ban tanitónak ment, utóbb
árva gyermekeknek nevelő intézetet nyitott. 1850-ben Szőnyi Pál Pestre
hívta nevelőintézetébe tanárnak. 1852-ben saját tan- és nevelőintézetet
nyitott. _ 77 _

GÖRGEY ISTVÁN (1825-1912) _ G. Arthur öccse; Vele kapcsolatos műve:
1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. _ 84, 835

Gragger Róbert (1887-1926) irodalomtörténész 956
Grammatika versben _ 1107
GREGUSS ÁGOST (1825-1882) _ (AJ.kk. XV.k. 829. 1.) _ esztétikus, szini-

biráló. A szabadságharc után bujdosott. 1852-től a PestiN. munkatársa.
Magyar verstana 1854-ben jelent meg. 1855-56-ban szerkesztette Hun-
falvy Jánossal a Család könyvét. _ AJ. ez években személyesen nem ismer-
te: „egyszer láttam életemben, akkor sem beszéltem vele, csak szőke baju-
szára emlékszem” (1856. jún. 25. Tompának). _ AJ. Kisebb költeményeíről
a PNaplóban irt elismerő cikksorozatot 1856. máj. 31-től öt folytatásban.
(Ld. Pesti Naplónál.) _ 14, 428, 449, 707, 710, 711, 715, 719, 751, 808, 1084,
1087-89, 1092, 1101, 1103

Grexa Gyula (1890-1977) _ tanulmányokban foglalkozott AJ. hun eposzá-
val, forrásaival. _ 890

GRIES, JOHANN DIEDERICH (1775-1842) német költő és műfordító. Németre
fordította Tasso: Megszabadított jemzsálemét és Ariosto: Őrjõngő Lorándját.
_ 373, 950. 954

GRJLLPARZER, FRANz (1791-1872) _ Kleisttel és Hebbelell a 19. sz. leg-
nagyobb drámairóı. _ 374, 950, 955

Gnmm, JAKOB (1785-1863) _ (AJ.kk. XV.k. 829. 1.) - 370, 948. 952
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GRÜN, ANASTASIUS (Auersperg, Anton Alexander Grav von) (1806-1876) _
(AJ.kk. XV.k. 829. l.) _ osztrák költő, Szabadelvű politikus. Metternich
figyeltette. Lenau legjobb barátja, életrajzírója, műveinek kiadója.
_ A későbbi években elismeréssel adózott Kolbenheyer Mórnak a Toldi és
a Toldi Estéje német forditásáért. _ 374, 950, 955, 1012

GUBODY SÁNDOR (1798-1885) _ mérnök; a Szolnoktól Debrecen felé vivő
vasúti építkezést irányította. _ A szabadságharc alatt Kossuth rábízta
a horvátok elleni népfölkelés szervezését. Világos után visszavonult szülő-
városába, Na kőrösre. _AJ.-ékkal akkor kerültek közelebbi kapcsolatba,
amikor AJ.-É a velük szomszédos Beretvás-féle házba költöztek 1852
után. Három évig voltak szomszédok: ,,a gyerekek a közös kerltéshez létrát
támasztva jártak át egymáshoz". (Benkó, 70. 1.) _ Jókai Őrmeny és
családja c. novelláját Arany Juliska barátnőjével Gubody Zinkával alkal-
mazta szinpadra. (Törös, 220. l.) _ Gubody Sándor 1865-től Nagykőrös
polgármestere volt. _ 459

Gulyás István (1867-1941) _ irodalomtörténész _ 1111
GVADÁNYI JÓZSEF (1725-1801) _ (AJ.kk. XV.k. 829. 1.) _ Egy falusi

rtótárlusrtak budai utazása (1790. Pozsony, Kolozsvár) akkor még névtele-
nül jelent meg. A gyermek AJ.-nak kedves olvasmánya volt (ld. önéletr.
leve ét, 18 55. jún. 7. és jz.-t.). _ A magyar 'nemzeti versidomról irt tanul-
mányában a régi versmaradványok közt tőle is idéz. _ Irodalomtõrténeti
kivofnatában így ir róla: „Legkedvesebb költő a népiesek közt mindenesetre
gróf Gvadányi József 'magyar lovas generális'. Ő volt első nálunk, ki
komikó-szatirikus műveket írt. Peleskei Nótdriusában (1790) a külföldies-
kedő magyarokat gúnyolja ki. E nagy tetszéssel fogadott művét később
folytatta is" Stb. (AJ.kk. X.k. 232, 505-506. 1.) _ (505-506. l.) _ AJ.:
Gvadányi józsef c. tanulmányában az iró sikeréről utóbb igy vélekedett:
,,mulattató magyar könyvek ritkasága, szintén előmozdithatá Gvadányi
népszerűségét, oly közönségnél, mely a magyaron (s legfölebb latinon)
kivül más nyelven járatlan vala." Továbbá: „Választott tárgyai oly közel
érintik a magyar nép-életet, alakjai annyira ismerős körből vannak szedve,
hogy már ezáltal bizonyosan tetszeniök kellett." Végül a leglényegesebb:
Gvadányi rájött az ,,elhitetésnek“ módjára. (AJ.kk. XI.k. 486_489. I.) _
555,10o8,1o19

Gyöngyösi István (1629-1704) _ (AJ.kk. XV.k. 830. 1.) _ 967, 972, 1112
GYŐRFFY GYULA (1835-1885) _ költő; Garay János ,,vezérlete alatt"

a korabeli folyóiratok munkatársa. Romvirágok. Ballada, romdrzc- és rege-
fűzer c. kötete 1854-ben, Ibolyák. Költeményfűzér 18 5 5-ben jelent meg. _
Tisza Domokos némi féltékenységgel emliti a kis tehetségű, de jól érvénye-
sülő kortárs-költőt. _ 230, 332, 894, 93

Gyulai Ágost (1868-1957) irodalomtörténész _ 101 1
GYULAI ÁRVÍZKÖNYV _ Szerkesztette és kiadta P. Szathmáry Károly. Gyula,

1856. _ Jövedelme a gyulai árvizkárosultak fölsegélyezését szolgálta. _
AJ. itt jelentette meg 1851-ben és 1855-ben írt Petőfi emlékét idéző versét,
az Emlérzyeket (228_230. l.) _ 596, 1048, 1059

GYULAI PÁL (1826-1909) _ (AJ.kk. XV.k. 830-833. l.) _ 1852 őszén
elhagyta titkári állását Teleki Domokosnál és végleg Pestre jött; tanáıi
állást vállalt. Meglsmerkedett Csengeryvel, Pákh Alberttel. Az 18 53. első
félévében Pákh szerkesztésében megjelenő Szépirodalmi Lapok mindenes
„fődolgozótársa” lett. Mivel Pákh betegség miatt szinte mozgásképtelen
volt, a lap ügyeiben Gyulai intézkedett. _ A Szépirodalmi Lapok 1853.
febr. 24-i számában a Szikszói Enyh lapok ismertetése kapcsán foglalkozott
az ott megjelent Keveházával, s AJ. újabb alkotásaival (ld. Szépirod.
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Lapoknál). _ AJ. Gy1.ılainak róla szóló véleményét ,,enthusianismus“-nak
érezte s ez feszélyezte: Goetheről lehetne beszélni, mint õ ró1am“, _
irta Tompának 1853. júl. 1 1-én. _ Gyulai Pál a Szépirod.LapOk megszűnése
után, az Újabbkori Ismeretek Táránál dolgozott. _ 1854-ben az ÚjMagy-
Múz.-ban jelent meg Petőfi Sándor és lyrai költészetünk c. tanulmánya
(jan.-febr. fűz.) -- Írt verset, szépprózát, kritikákat a PNãplóba, majd
mikor ellentétbe került szerkesztőj vel, Török Jánossal, Sz' ágyi Ferenc
Budapesti Hirlapjánál, a konnány lapjánál kapott rovatot. _ Gyulai
hozzá csatlakozásának meglepő részleteırõl ecgy utóbb, Berlinből irt levelé-
ből tudunk. Írói körben elmerült egy iro almi lap alapitásának terve
,,kritikai iránnyal“. Az ügy érdekében tízen fogtak össze, folyamodtak is
engedélyért, de mint utóbb megtudták, a Helytartó TanácsnálTörök János
gáncsolta el ügyüket. Minthogy az ő lapján, a Pesti Naplón kivül „nagy

özönségű lap" akkor más nem volt, csak a kormány lapja, a Budapesti
Hlrlzäp, Törö úgy vélte, oda úgy sem irnak. _ Gyulai azonban -- Török
ellen ben _ ezt a gyanúsitásokra okot adó lehetőséget is vállalta: „El-
mentem . . . Szílágyihoz s kértem, hogy engedje át nekem tárczáját egy
évig, kritikai czikkeket akarok irni, melyben megtámadom a Pesti Naplót
s az újabb szépirodalom felett szigorú szemlét tartok . . szerződött velem
egy évre, megigérvén, hogy semmiben sem korlátoz, csak politikába ne
elegyedjem . . Azt kezdették beszélni rólam, hogy a kormány béreltje va-
gyok, ki velem a magyar irodalmat gyaláztatja. E rágalmat igazolni lát-
szottak a körülmények, mert a kormány lapjába irtam _ .mert egész
szenvedéllyel támadtam meg az uralkodó kritikai irányt és szigorúan
itéltem némely bálványozott munkáról". (Ld. Gyulai levelét: Berlin,
1856. jún. 2., Nádasdy Lipótnénak. GyulaiLev. 283-284. 1.) _ A lap
1855. febr. 10-i számában Epikai költemények c. cikksorozatba kezdett.
Részletesen foglalkozott az 1854-ben megjelent Toldi Estéjével (ld. Bp.
Hirl.-nál). _ AJ.-t ezek a megnyilatkozások ismét csak feszélyezték (ld.
Szásznak, 18 55. júl. 1.). _ Gyulai 185 5 őszén az ifjú, beteg Nádasdy Tamás
gr.-t Német- és Franciaországba kísérte. Tanitványának korai halála
nagyon megrenditette. Szonıorú élményét feloldani AJ.-ékhoz ment
(ld. 1856. dec. 15-i levelét). _ E korszakban AJ.-tól nyolc Gyulainak írott
s egy elv. levél nyoma van, mig Gyıılaitól tizenegy és egy elv. levélé. _

Gyulai Pál _ Arany r ó l:
(Ld. GyulaiLev.)

1 8 5 2-ben:
(júl. 3. előtt) _ Szilágyi Sándornak: ,,Az Arany Nagıyliıdai czigányait
már ismertette valaki. Erről leginkább szerettem volna ˇ. Lehet-e még
vagy nem? Úgy hiszen jobb, ha elma.rad." (138. 1.)

1 8 5 3-ban:
Máj. 8. _ Szász Károlynak: „Nincs pénzünk. (A Szépirod.Lapoknak) Leg-

fölebb csak Aranyt és Tompát fizethetjük.“ (1 58. l.)
júl. 29. _ Pákh Albertnek .` „Arany János . ki tegnap ment haza innen s önt

köszönti, úgy nyilatkozott, hogyha bizonyosan tu ná, hogy lapunk meg-
indul, egészen ide dolgoznék s máshova addig semmit sem adna" (164-
165. l.)

1 8 5 6-ban:
Máj. 20. _ Szilágyi Sáwdorrıak: „Mond meg neki [AJ.-nak], hogy a Hölgy-

futárban közlött balladája [Árva fiú az 185 5. dec. 7-i sz.-ban] engem ki-
mondhatatlan elbájolt, ezt én egyik legjobb és legeredetibb művének tar-
tom, noha ismerek egy dán balladát, melynek alapeszméje az övéhez sok-
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ban haíonlit. Mond meg aztlä, létemkorsokat ılielle beszél-
nem ró a az ottani magyaro a , ' ek T0 'ja nagyon tetsz' , s miután
tälêbbefllöttök iıslmeretlen elegiaját elszavaltaménelcikëugy örültek, hogy sig-
t e." „J csának ide zárok egy virág k pecsk t, Laczinak pedig k t
rendjelet az ö híres vitézségeért." (273. 1.)

Múj. 23. _ Csengery Antalnak : „Arany verseírõl igen szivesen irnék, s igen
sajnálom, hogy nem irhaãokfá (278Š 1.) _ 84Š 128, 132, 13% 140, 158, 183,
191, 195, 215, 219, 259, 2 2, 2 0, 29 , 300, 30 , 312, 327, 32 , 371, 377, 37 ,
381. 383. 384. 494. 495. 419. 424. 425. 429. 433. 434. 449. 443. 459. 451.
457. 472. 475. 483. 484. 486. 492. 499. 593-95. 512. 539. 554. 565. 589.
740. 74 -4 »759.7 0-7 2.7 4. 12. I . 35. 53. 5 . 5. 75. 7 . 79.881, 888. 899. 894. 896. 999. 992. 994. 914. 915. 932. 933. 948. 957. 959-61.
965. 969. 971.8973. 975. 977-8g. 986. 987. 999. E992-94. 996. 9976 999.
1001-03, 100 , 1011, 1015, 101 , 1022, 1027, 102 , 1030, 1034, 103 -39,
1041-43, 1046, 1048, 1049, 1054, 1058, 1060, 1069-71, 1084, 1087, 1093,
1096,1097,110o,1101,1103,1105,1110,1112

Ha akarod tudni . . 1019
I-IÁFIZ (1325 kb._1390) _ perzsa költő; a ghazel legna obb mestere. E vers-

forma 14 sorból áll, a páros sorok az első két sor rãpárjával csendülnek
össze. Az utolsó két sorba a költő belefoglalja nevét. _ Költeményeiből
magyarra Fábián Gábor fordltott először: Hafiz Divdnjából ghazelák s töre-
dékek (1824.) -Legújabban Képes Géza: Háfiz Versek (1960.) _ 120, 131,
851, 855, 882

I-IAovMÁssv LAJOS _ ld. TOLNA1 LAJOS
HÁINMER, JULIUS _ német ,,versművész.“ _ 947, 952
Hajdu Nagy Sándor _ (AJ.kk. XV. k. 833. 1.) _ 840, 944
HAJNAL ALBERT (1841_?) _ AJ. nagykőrösi tanítványa, utóbb orvos. _

Szülei: Hajnal Ábel (1802-1882) békési ref. lelkész, feleségével: Sipos
Eszterrel, többször vendégül látták AJ.-ékat. A békâi ref. parochia-épület
emléktáblája AJ.-éknak csak 1851-i ott tartózkodására emlékeztet:
„ARANY JÁNOS 1851-ben ebben a házban időzött, Hajnal Ábel esperes
vendégeként. Készítette a Ref. Gimnázium ifjúsága." _ Szalontára menet
máskor is voltak itt, igy 1 852-ben, amikor az iskolai szünidőt szülõvárosuk-
ban, Szalontán töltötték. _ Baráti kapcsolataikra utal, hogy Hajnal
Albertet _ VII. gimnazista korában _ az 1856-57-i tanévre AJ.-ék
magukhoz, otthonukba vették. _ Amikor Benkó Imre a múlt század vége-
felé Af. tanársága Nagy-Kőrösön (1897.) c. könyvéhez anyagot gyűjtött,
Hajnal Alberttől öt ivnyi irást kapott AJ.-sal kapcsolatos emlékeiből.
Erről bátyja, a szintén orvos, Hajnal István (1837-1907) naplójában
olvashatunk. (Ld. Banner János: Dr. Hajnal István naplója Arany jános
békési tartózkodásáról c. közleményét, Békési Élet, 1970, 151-154. l.) _
Hajnal Albert emlékezéseiből csak azt ismerjük, amit belőle Benkó fel-
dolgozott; ez zömmel már 1857-hez tartozik. _ 765, 1 106, 1 108

Hajnali kürt _ 1077, 1103, 1121
HAJNIK KÁROLY (1806-1866) _ az 1848-í országgyűlés ,,gyorsirási főnökké' '

nevezte ki. _ A szabadságharc után Heckenast Gusztáv kiadónál volt
szerkesztő. _ Hajniktól egy AJ.-nak irt levél van. _ 654, 655, 781, 1066,
1110

HALÁSZ FERENC (?-1855) _ nagykőrösi polgár. _ 528, 1010
HALÁSZY FERENC (?_1849) _ versei, elbeszelései a korabeli folyóiratokban

jelentek meg. _ 84
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HALLER JÁNOS (?1626-1697) _ erdélyi fejedelmi tanácsos. Apafi-ellenes
szervezkedés miatt került börtönbe, ott irta a Hármas historiát. AJ. iroda-
lomtörténetében említi, hogy: „e munka iı-ásával enyhitette f arasvári
fogságát. (E munka először 1695-ben jelent meg.) _ Három fêzre van
osztva: az elsőben Nagy Sándor dolgai, a másodikban a Példabeszédek
(a római Gestákból vett erkölcsi elbeszélések); a harmadikban Tró'a vesze-
delme foglaltatnak" (előbb id.h.) _ AJ. Haller Históriája népszerűségének
okát a középső részben látja, mert az a „római gesták-nyomán formába
kerekedő elbeszéléseket tartalmaz, s így költői érdekű". (AJL: Gvadányi
József. AJ.kk. XI. k. 487. l.) _ Az A_]. és a Hármas Historia Dr. l. b. aláirá-
sú tanulmány szerint (ItK. 1891. 406-407. l.) Haller munkája hatott arra
a fele részben verses levélre, amelyet AJ. kisdiák korában irt volt tanitój á-
nak, Dévai Bálintnak. (AJ.kk. XV.k. 7-8. l.) _ A tanulmány írója párhu-
zamot von AJ. és a Hármas Historia egyes szövegrészei között. _ 55 5, 1019

HALM, FRIEDRICH (1806-1871) valódi nevén: Münch-Bellinhausen báró _
osztrák drámairó, Schiller követője. _ 372, 949, 953

HÁMOS GUSZTÁV _ Tompa barátja _ 532, 1012
HANÉL1 _ ld. HANZÉLI
HANVAY KÁROLY (?_1870) ref. főgondnok. Felesége _ Tompáné Soldos

Emilia rokona. _ 623, 769, 888
HANVAY PÉTER _ Hanvay Károly testvére. _ 620, 621, 623-625, 638, 659,

975,1056,1054,1059,1060,1067,1o84
HANZÉLI _ a 19. sz. közepén homeopatha orvos Pozsonyban. _ 500, 1001
Harmos Sándor (1882-1937), iroda omtörténész _ 873
Harsányi István (1873-1928), irodalomtörténész _ 1111
HARTMANN, MÓRITZ (1821-1872) _ (AJ.kk. XV.k. 833. l.) A magyar sza-

badsáăharcot dicső tő költeményeket adott ki 1849-ben. _ 374, 950, 95 5
HAT IR ALBUMA (KÖNYVE) -- „Eötvös kedvenc eszméje": Arany, Eötvös,

Csengery, Gyulai, Kemény, Vörösmarty _ írták volna. _ 404, 419, 969,
97 ,1105

Hatvãni _ 1013, 1014
Hatvani István I. (1718-1786) _ A debreceni kollégium híres természettu-

dósa, aki fizikai és kémiai kísérletei révén állott ,,ördöngős" hírében. A róla
szóló történetekből 1816-ban tizenhármat feljegyzett Kazinczy Sámuel
debreczeni diák; ez kéziratban terjedt. Utóbb Tóth Béla kiadta a Magyar
ritkaságok c. kötetében (Bp. 1906. 89-107. 1.) _ AJ. 1855-ben Hatvani
címen keltette életre a „magyar Faust" alakját. (Ld. AJ.kk. I.k. 232-234.
l.) _ 944, 1013, 1014 _ _

Hatvani István, II. (?_1816) _ Hatvam István, I. természettudós fıa. _
1808-ban Nagyváradon újból kiadta Buchanán skót költõ latin verseit
Paraphrasis in librum Psaltorum cimmel. _ 1020

HAVY (HAVI) MIHÁLY (1810-1864) _ magyar daltársulatával külföldön is
szerepelt. _ 11, 359, 942

Háziuraság _ 823
HAZUCHA FERENC (1815-1851) _ (AJ.kk. XV.k. 834. l.) _ 84, 835
HEBBEL, CRISTIAN FRIEDRICH (1813-1863) _ német drámairó, lírikus. _

Kolbenheyer Mór Toldi fordítása (Pest, 1855.) bevezetőjeként közölte
Hebbel hozzáirt levelét, melyben Hebbel azt irta neki, hogy művét érde-
mesnek tartja a német irodalomba való befogadásra. Hebbel levelét ld.
(AJ.kk. XI.k. 640-641. 1.) _ AJ. Hebbel: Mutter und Kind c. hét énekes
epikai költeményéből lefordított nyolc sort (AJ. kk. VI. k. 184. 1.) s utóbb
ismertette a művet a Szépirodalmi Figyelőben. (Ld. AJ.kk. XI.k.) _ 409,
97o,1012 ' _ _

HECKENAST GUSZTÁV (1811-1878) _ (AJ.kk. XV. 834. l.) _ mind a Toldi
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második (1853.) _ mind a Toldi Estéje. (Költői beszély, hat énekben, Pest,
1854.) _ első kiadásban Heckenastnál jelent meg. A Toldit 600 Ft-ért, a
Toldi estéjét 800 Ft-ért vette me e diszesebb és egy népszerűbb kiadásra.
Az utóbbit azonban _ üzleti oioãıól _ késleltette, mert a szerzői jog a
két kiadás meelenésétől számított három év múlva visszaszállt volna a
szerzőre . . _ AJ.-nak a szerzői tiszteletdij íölemelését s a népszerű kiadás
megjelentetését csak 1858-ban sikerült elérnie. (Ld. AJ.kk. II.k. 248. l.) _
Arany ]á-nos Kisebb Költeményei (1856.) _ szintén Heckenastnál jelentek
meg. _ Ez években a fenti ügyekben leveleztek. AJ. Heckenastnak írt
levelei nem maradtak fent; e korszakból nyolc elveszett levelének van ha-
tározott nyoma. _ Heckenasttól tizenöt levél van meg s egy elv. levelére
lehet következtetni._ 269, 270, 277. 278, 280, 281, 287, 292, 294, 295, 298,
326_28, 356, 372, 409, 421, 458, 470, 486, 494, 503, 528, 592, 598, 600, 603,
648, 649, 653_56, 658, 660, 661, 666, 693, 695, 697, 705, 706, 719, 743, 760,
768, 770, 772, 777, 781, 788, 907, 911_15, 917, 919, 920, 926, 931, 932, 935,
941, 942, 946, 949, 952, 970, 971, 973, 981, 987, 1002, 1004, 1040, 1043,
1045, 1063-68, 1080, 1081, 1098, 1104, 1107, 1108, 1110

Hegedüs András _ irodalomtörténész _ 864
Hegedüs Endre _ AJ. nagykőrösi tanítványa. _ 960
HEGEDŰS LAJOS (1818- 1860) - színész, színműiró. Mint kezdő színész

AJ.-nál „kevéssel előbb" állott be Debrecenben szinésznek. (Önéletr.lev.) _
558

HEILPRIN MIHÁLY (1822_1882) _ (AJ.kk. XV.k. 834. l.) _ Miskolcon
könyvkereskedő, majd Sátoraljaújhelyen az izr. egyház ígazgatótanára.
1856-ban Amerikába ment ; Philadelphiában könyvkereskedést nyitott. _
4°. 43. 525, 817. 819

HEINE, HEINRICH (1797-1856) _ (AJ.kk. XV.k. 834. 1.) _ 1851-ben jelent
meg Romrmzero c. balladás kötete, mely a földi nagyság, szépség rosszba
torkoló sorsát példázza. _ Heinének ez a kötete AJ. és baráti körében
kézről kézre járt. _ 43, 65, 382, 623, 625, 819, 827, 839, 921, 925, 955, 1054

Hej, ikarfa., jukarfa _ 1078
HELMECZY MIHÁLY (1788_1852) _ nyelvújitó, Kazinczy Ferenc köréből.

,,Helmeczy, ki a szókat elmetszi“ _ szállóige lett. _ 688
HEMSEN, WILHELM _ (AJ.kk. XV.k. 835. 1.) 372, 824, 829, 830, 838, 949, 953
Herepei János (1891_ 1970) _ irodalomtörténész. _ 945
HEŠRR JÁNOÉ_ 1852-ben szalontai postamester. _ 36, 49, 115, 130, 139, 288,

814: 20: 54
HERRMAN FERENC _ szalontai postamester, 1853-ban. _ 207, 218, 886, 889
HEYSE, JOHANN LUDWIG PAUL von- (1830-1914) _ német költő, műfordító.

Főleg olasz- és spanyolból mesterien fordított. 1910-ben első német költő-
ként kapott Nobel-díjat. _ 120, 851

HIADOR _ ld. JÁMBOR PÁL
HIMFY _ ld. KISFALUDY SÁNDOR
Hippokratész (i. e. 46o_370 P) _ görög orvos. _ 1078
HOLLÓSI LAJOS _ (AJ.kk. XV.k. 835. 1.) _ nagyváradi könyvkereskedő. _

8,191,228,568,8o6
HOLLÓSY KORNÉLIA (1827_189o) _ énekművész. Bécsi és olaszországi sze-

replései után ez években a Nemzeti Színház ünnepelt művésze vclt. 1855-
ben AJ. is látta játszani. Vele kapcsolatos versei 1857-ből valók. --z 568

HOLLÓSZEGI _ AJ.-ék szalontai ismerőse. _ 191
Holtzmann, Heinrich Julius (1832--1910) _ Indische Sagen (Stuttgart, 1854.)

c. németre fordította a hindu Mahábhámtát. _ 957
HOMÉROSZ _ (AJ.kk. XV.k. 835. 1.) - AJ. VIII. osztályos tanulóinak Ho-

méroszt és életmüvét így mutatta be: „A hčslzöltemény eredetileg akkor

1164



alakúl, midőn valamely nép hőskora már hanyatlóban van, de még nem
ment feledésbe s a harcos ősök emléke száz meg száz mondában, énekekben
forog és él a nemzet ajkán. Ezen mondák lassanként egybeolvadnak, vagy
előáll egy hatalmas szellem, mely az elszórt énekeket egy egésszé önti
össze. _ Így támadt a régi görögök két híres eposza, az 'Iliás' és 'Odyssea',
mellyekben a már készen levő anyag rendezése Homérnak tulaj donittatik,
bár vannak, kik ily nevű költõ létezését is kétségbe vonják azt állitván,
hogy I-Iomeros nem jelent egyebet mint kiegészítő, rendbzszzdő." (AJ.kk.
X.k. 549. 1.) _ 169, 170, 179, 363, 559, 711, 872. 876, 879

HONDERŰ _ (AJ.kk. XV.k. 835_838. 1.) _ 217, 232, 889, 895
Hool), THOMAS ( I799-1 845) _ angol költő. humorista. _ 374, 950. 955
Hoaacz _ ld. I-IORATIUS
HORÁNYI ELEK (1736-1809) _ piarista, irodalomtörténész. Korabeli irói

lexikont adott ki több mint ezer iró adataival. _ Kézai Simon krónikáját
1781-ben `elentette meg. _ 157, 162, 864, 867

HORATIUS, ČUINTUS FLACCUS (i. e. 65._i. sz. 8.) _(AJ.kk. XV.k. 838. 1.) _
A]'.-nak Horatius költészete iránti vonzalma már ifjúkori olvasmányaiban
gyökerezik. Magyar Irodalomtörténetében Virág Benedeknél kiemelte,
hogy Horatius minden munkáit leforditotta. (AJ.kk. X.k. 504. 1.) _ Majd
Berzsenyinél szinte láttatattja diákjaival, hogy: ,,a tűzlelkű ifjú éjjelenként
Horáccal mulatott, ki legkedvesebb költője volt" (uo. 516. 1.) _ AJ.
Horatius forditás töredékeit ld. AJ.kk. VI.k. 136, 191_194. 1. _ 153, 556,
863, 977, root, 1019, 1106

HORMAYR, JOSEPH br. (1782 -1848) _ (AJ.kk. XV.k. 838_839. 1.) -_ 382,
957» 959 , , __ ,

HORVÁTH ÁDAM _ ld. PALÓCZY HORVATEI ÁDAM
Horváth Anna _ mai turkológus _ 1063
HORVÁTH DÖME (1819-1899) _ kecskeméti ügyvéd. 1848-49-ben néãfel-

kelési biztos volt. A Bach-korszakban kulturális vonalon tevékenyke ett.
Részt vett a Piarista gimnázium nyolc osztályúvá fejlesztésében. Franciá-
ból darabokat fordított Hugo, Racine, Voltairetõl. 18 56-ban megjelentette
a Bánk bánt, második kiadásban. _ 92, 842

Horváth Edmund, Szentgyörgyi _ Garay János műveinek kiadását anyagi-
lag támogatta. _ 929

Horváth ]ános(1878_1951) _ (AJ.kk. XV.k. 839.1.) -- 987
Horváth Károly _ (AJ.kk. XV.k. 839. 1.) _ 803
Horváth Mihály (1809 -1878) _ (AJ.kk. XV.k. 839. 1.) _ 1052
HÖLGYFUTÁR (Hgyf.) _ Előzményét ld. AJ.kk. XV.k. 839 _84o. l._ „Köz-

löny az irodalom, művészet és divat köréből.” Vasárnap- és ünnepeket ki-
véve, naponta jelent meg. Szerkesztette Nagy Ignác, fõmunkatársa Tóth
Kálmán. A lap 1852. okt. 6-án az Új Magyar Múzeum aug. 1-i számából
(részletesen ld. ott) újból leközölte Toldy Ferenc értetlen bírálatát A nagy-
idai aigcínyokról, valamint a Lévay József verseit és Tompa Virágrzgéit
lekicsinylő kritikákat. Ez mindhármuknak nagyon rosszul esett. AJ.
Nagy Ignácnak nem küldött többé semmit. Lapjáról tréfás versében ezt
irta: ,,l-Iölgyfııtár -_ : |Szegény tatárl" |(Lévaynak, 1853. jún. 10.) _
18 54. márc. 8-tól a Délibáb beolvadt a Hgy .-ba. _ A Hgyf. 1854. évi 64.
száma márc. 18-án jelent meg, a következő napon meghalt Nagy Ignác.
A 65. számtól. ápr. 19-től a lapot Berec (Berecz) Károly szerkesztette.
Ettől kezdve AJ. ismét küldött verseket. _ 18 56. márc. végén Berecz
megvált a laptól, ezután Tóth Kálmán szerkesztette.

Arany v e r s ei a Hölgyfutárban 1 8 5 2-ben: Érzékeny búcsú (15. sz.
jan. 20.) _Óh. ne nézz reám. .(18. sz. jan. 23.) «-A világ (32. sz. febr. 10.)
_ Itthon (36. sz. febr. 14.) _ 1 8 5 3-ban Aranytól nem jelent meg semmi.
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_ 1 8 5 4-ben: A pusztai fűz (Allegoria) 236. sz. okt. 31.) _ Reggel, este
(243. sz. nov. 9.) _ 1 8 5 5-ben: Az ideál (Fresco szcnett): későbbi címe:
Az ihlet perce. Aláírás: Szende Ráfáel (151. sz. júl. 5.) - Árvafiii (280. sz.
dec. 7.) _ 1 8 5 6-ban: Mirza-Shııšfy perzsa kõllőbiil (később tudta meg.
hogy szerzője: Bodenstedt, Friedri .) (130. sz. 7.)

Az Aramııyál kapcsolatos h í r a n y a g b ó , 1 8 5 2-ben: Jan. 20-án
15. sz. a Hir anmg c. rovat közli, hogy AJ. A nagyidai cigá-nyok „harmadik
énekét írja". _ Ápr. 14-én (85. sz.): „Aj. a húsvéti ünnepeket fővárosunk-
ban töltötte, és tegnap reggel utazott haza Nagykőrösre." _ Máj. 18-án
(114. sz.) hírül adga, hogy A nagyidai cigányok című igen jeles és irodal-
munkban ritka sz pségű víg hőskölteménye most jelent meg Müller Gyula
úriutcai könyvkereskedésében. Ára 40 kr.pp." _ Jún. 8-án (129. sz.)
figyelmezteti olvasóit, szerezzék be AJ. új művét, „mert pár nap múlva
alig kapható lesz". _ Okt. 6-án (228. sz.) a fent jelzett átvétel az Új Ma-
gyar Múzeum aug. I-i számából: Toldy Ferenc kritikája A 'nagyidai cigá-
nyokról. (Ld. ott.) _ Nov. 12-én (259. sz.) Annak kapcsán, hogy Pyrker
egri érseket a külföldi lapok „konmk legnagyobb eûpikusának nevezik“,
megjegyzi: ,, Így tennének Arany Jánossal is, ha oldi nem magyarul
lenne rva.“ _ 1 8 2 3-ban: Júl. 28-án (154. sz.): Heckenast AJ. „koszorús
époszát“ a Toldit n pszerű kiadásban ,,a közönség keze közé juttatja". _
Szept. 27-én (203. sz.) AJ. remek eposzát a Toldit hallomás szerint befejezte
s most egy új eposzon dolgozik, mellyből már egy jeles mutatvány Keee-
káza meg is jelent." _ Nov. 29. (257. sz.) „Aj. Toldijának német fordítása
is második kiadást ért.” Hiszi, „magyar honban“ lesz harmadik kiadás. _
1 8 5 4-ben: Ápr. 19-én (75. sz.) „Koszorús költőnk Arany, fövárosunkban
mulat. Szerencsések valánk ígéretét kinyerni, hogy becses költeményeível
lapjainkat gazdagítani fogja." (A lapot ekkormár Berecz Károly szerkesz-
tette.) _ Ápr. 21-én (77. sz.) „A_]. remek Toldiját bevégzé. A munka
Heckenastnál már sajtó alatt van.” (Ti. a Toldi estéje.) - Szept. 23.-án
(204, sz.) Kempelen Riza: Séták a szerkesztővel c. cikkében, a lap munkatár-
sai között tallózva, megjegyzi: „most azok jönnek sorozatba, kiknek ez év
folytán csak egyszeri látogatásuknak sem örvendheténk" Neveket nem
említ. E mondatához _ magyarázatııl _ csillag alatti szerkesztői meg-
jegyzés kapcsolódik: „Bizonyosan Aranyt, Tompát sat. érti ön? E tisztelt
barátainkat az igaz, hogy nagy feladat lenne teljesen kimentenünk.
Egyébiránt mind ettőjök ünnepélyesen ígéretét bírjuk, s ez ígéretet köze-
lebbről alkalmunk lesz beváltani. Szerk." _ Okt. 18-án (22 5. sz.) jelenti,
hogy a Toldi estéje megjelent. „Csak bekíildését várjuk, hogy az általunk
már különben is ismert kitűnő irodalmi terméket részletesen nıegismertes-
sük." _ Az okt. 28-i (234. sz.) szombati, tehát ünnepi szám kezdő oldalán
virág koszorúba foglalt cim: ,,Toldi estéje". (Költői beszély hat énekben,
irta Arany János. Pest, 1854. Kiadja Heckenast. Ára 1 ft. pp.) A művet
Tóth Kálmán ismertette. „A természetes naiv kérdést": a két Toldi közül
melyik a jobb? ő is felteszi. Szerinte a Toldi a ,,jelesebb“, a Toldi estéje a
„szebb költemény", mert ez utóbbi volt a ,,rokonabb anyag Aranynak."
Ebben „a költő hangja erősödött, nyelve gazdagodék, s jellege, mondhat-
nók modora határozottabb lőn". „Mi a költői szép a műben ?“ _ kérdezi.
„Az egész; minden lapja, minden sora.” Hősére, mint Achillesre tekint.
A mű szerkezetét azonban gyengébbnek találja az első Toldiénál, az apró-
dok jelenetét valószerűtlennek véli. _ AJ.: ,,VÉGSZÓ a Toldi estéje első
kiadásához" című kísérő soraiban megjegyezte, hogy művét „nem mint
a dívó ízlés igényeinek megfelelőt, de mint egy más kor szüleményét, egy
hangot a múltból” _ kívánta sajtó alá bocsátani. Tóth Kálmán inkább a
„viszonyokban“ vél magyarázatot találni az esetleges hidegebb fogadtatás-
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ra: „Nemzetürık nagy nzpokat élt át s a költői iránt még kevesebb fogé-
konysággal bír, mint v aha. Mikor az árfolyamot olvassák, a dalnak
könyve fölvágatlanul hever . . . Költészetünk pedig _ ha ugyan annak
nevezhetjük azt a sok üres beszédet, mit pár ember nehány év óta nem
annyira lelki, mint má-S SZükSégbŐ1 Ű-Z, _ sokkal inkább hitelvesztett,
semhogy bárminő irányban nyomatékosan hatni tudna . . . Oda jutánk,
hogy az olvasó, ha magasztalásokat lát, így kiált föl: nem is tudtam, ho
N. N. oly jó viszonyban áll X. szerkesztővel . . . sajtónkban (kevés kivgéyí
tellel) minden szerepel inkább, csak a művészi igazság nem." E jellemző
kor- és körkép után befasejezésül fe1szólít'a Aranyt, hogy minél hamarabb
örvendeztesse meg olv it a Toldi középső részével. _ Dec. 27-én (281.
sz.) jelenti, hogy Simonífy Kálmán Magyar Dalbokrélájának első füzete
megjelent s a második sajtó alatt van, ez utóbbi Arany Jánostól szintén
ígér megzenésített verset. _ 1 8 5 5-ben: Febr. 26-án közli, hogy Simonffy:
Magyar dalbokrétájának II. füzetében Arany: ,,Hej l iharfa. _ c. meg-
zen ített verse is megjelent. _ Š-pr. 1 1-én (82. sz.) hírül adja, ho a Toldi
_ ezúttal Kolbenheyer Mór for tásában _ jelent meg nernetüF,yHebbel,
Fríedıichnek Kolbeheyerhez intézett levelével, amely szerint a mű szer-
kesztésében sem eredetiséget, sem mélységet, mindössze a kivitelben tud
fölfedezni sajátosságot. A Hgyf. megjegyzi, e levelet kilıaãhatták volna a
kiadásból. _ Ápr. 24. (93. sz.) AJ. „Összes” Kõıtem yeineız ızëszüıõ
kiadásáról ad hírt. A közönség _ mint irja _- AJ. költészetében „tá láló
gyümölcsöt is vár” _ Aug. 17-én (187. sz.) hírül adja, hogy a Hölgyijutár
Arckép A lbumában Arany Jánosé is megjelenik. _ Dec. 13-án (284. sz.)
Kolbenheyer Móric Toldi fordításáról azt írja, hogy „elég hű, a nélkül,
hoã erőltetett lenne” _ Dec. 20-án (290. sz.) Arany „apróbb verseinek"
ki ási terve kapcsán megjegyzi: ,,unszolni kell, hogy tegyen eleget a
közönség kívánalmainak” _ 1 8 5 6-ban: Máj. 16-án és 20-án (112., 115.
sz.): ,,gyönyörű kiadásban" megjelentek A] . Kisebb Költeményei, Hecke-
nast olcsóbb kiadásukat is tervezi. _ Máj. 26-án: „Arany János a leg-
közelebbi naäpkban az irodalmi köröket jelenlétével örvendezteté.“ _
Máj. 28_29- (121_122. sz.) -h -e = Tóth Endre tollából jelent meg is-
mertetés AJ. verskötetéről. Hangsúlyozza, hogy AJ. nem ,,subject", hanem
„object” költő, szelíd, nyugodt, nem ragad e . Más azonban románcainak
és bzııadáinnz világa. Mëıtfmyoıta z-1 ızõıtõ keserii humozái. Áııitászi kap-
csán egyes versekre hivatkozik. Összefoglalásul hangsúlyozza, hogy „Arany
versei, dacára az idegen klasszikus szellem honosításának, mégis egyedül-
állóan nemzetiek", _ további érdeméiil említi, hogy ,,költészetünk ıim-
tisztaságán sokat egyengetett“. _ Jún. 14-én (136. sz.) Vidék c. rovat
Nagykőrös, jún. 12-én keltezéssel, „Egy falusi gazda" aláírással arról
tudósít, hogy városukban jótékony célu műkedvelő színtársulat alakult,
amely 8-án tartotta első előadását: Kisfaludy Károlynak a Csalódások c.
vígjátékát mutatták be. A bevétel _ ıoo pengőn felül_ „egy felállítandó
kisded óvoda alaptőkéjéhez csatoltatott". Ezután következik a- közre-
működők, elsősorban AJ. leánya játékának méltatása: „sem célom, sem
kedvenı Önöknek hizelkedni midőn kimondom Önnek Arany jnliska kis-
asszony, hogy ön 14 éves létére pompásan adta a 70 éves kisasszonyt". _
Aug. 12-én, a (186. sz.) Hirlzarang rovata szerint: ,,Irodalmunk büszkesége
AJ. jelenleg köríinkben mulat. Bárha már a Toldi közép részét adná sajtó
alá." _ Szept. 19-én (216. sz.): AJ. Pesten tartózkodik, Barabás festi
képét Szalontának. _ Dec. 22-én (294. sz.) a hó végére jótékony célú
hangversenyt jelez a Nemzeti Múzeumban; a műsorban Bulyovszky Lilla
színművész AJ. Agnes asszony c. balladáját szavalja. _ 17, 21, 24, 31, 40,
44, 45, 56, 98, 103, 112, 124, 132, 140, 147, 152, 181, 217, 221, 226, 242, 259,
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237.351.360.39I.427.486„sIs.516.524.564-s68.s91,s96,633.639.6s6„
685, 706, 710, 720, 809, 810, 814_817, 819, 822, 823, 843, 845, 846, 852, 875,
877, 891, 894, 899, 905, 978, 981, 997, 998, 1002, 1007, 1008, 1028, 1034,
1038, 1039, 1042, 1064, 1066, 1076, 1087, 1104, 1114

HUGO, VICTOR (1802-1885) _ (AJ.kk. XV.k. 840. 1.) _ 251, 363, 515, 1007,
1025

Hun :éposz _ AJ. e tárgykörből először a Keoeházát jelentette meg (1853._).
šzl vben fogott belia Cıãgsbaufirályfi „Első dolgozatá"-ba. A ,,Másod.ık

o gozat” 1855-56- an z" t. (Ld. AJ.kk. IV.k.) _A korabeli lapokban,
levelekben előfordul. hogy h u n helyett k u n-t írnak. P1. Délibáb, 1853.

HãŠeziÍıč.\Í3`ÉÃÍ°(l'8_ Sõãá sçlo' 9ÍÃ'J9iziz' Iriifsízláls 1) 8 b ' 1 tel;1o_1 91 _ . . .. 40. . -1 54- enjeen
meg fordításában Platon művei, a ,,Hellén és Római Remekírók Könyvtá-
ra" c. kiadvány sorozatban _ E korszakból AJ. egy Hunfalvynak írt _,
míg Hunfalvytól három AJ.-nak szóló levél van. _ 179, 180, 198, 203, 353,

H363, Š76, $182, 884,8g4o
anya i csi aga _ 4

Hunyadi László _ mai erdélyi képzőművész. _ 1097
Hübner, Johann (1668 _r 731) _ német pedagógus és theológus. Reales

Staats-, Zeitimgs- und Konoersations Lexikona (Lipcse, 1704.) nálunk sokáig
az egyetlen, közkézen forgó encyklopaedia volt. _ 1008

IDUNA - SzÁsZ KÁROLYNÉ SzÁsz POLYXENA (r83r_ı853) _ Költő. _
1852. ápr. 15-én kötöttek házasságot Szász Károllyal. Iduna versei a kora-
beli folyóiratokban jelentek meg. 1853. jún. 17-én meghalt. Szász Károly
AJ.-tól kért és kapott verset felesége sírkövére. _ 18 5 3-ban Iduna hagyo-
mányai c. ,,versfűzér" jelent meg tizenkét költeményével. Ezek elé AJ. írt
négy soros verset. (Ld. AJ.kk. VI.k. 28. 1.) _ 97, 205, 240, 250, 253, 297,
3oo,449,794,795,812,841,9o3,92o,932,982,1o34,1117

IFJÚ MAGYARORSZAG _ ld. FIATAL MAGYARORSZÁG
IFJÚSÁG LAPJA, Az _ Gönczy Pál szerkesztésében, indult meg 1853. novem-

bertől, de 18 54 júniusában már meg is szűnt, mivel csak 120 előfizetője
akadt. (Ld. ÚjMagyMúz. 1854. júl. 95. l.) _ 392, 964

IGAZMONDÓ _ Naptár, 1854-re, szerkesztette: Török János: _ 224, 300, 920
Igaz Szó _ 1097
ILOSVAI SELYMES PÉTER (16. sz. második fele) _ (AJ.kk. XV. k. 841. 1.) _

382, 533, 898, 1019
Immár az év _ 854
IPOLYI ARNOLD (1823-1886) _ néprajzi gyűjtő, történész, régész, nagy-

váradi püspök. Legjelentösebb muve a Magyar Mythologia (Pest, 1854.).
_ AJ. példánya _ bejegyzéseivel _ ma is megvan az MTAK Kéziratárá-
ban. _ 413, 485, 491, 782, 972. 994. 998, 1015 I _

IRODALMI' SZEMLE _ ld. BUDAPESTI HIRLAP: Szépirodalmi Szemle c. rovata
Íııóı SEoÉ:1.YEo1a.E'r _1d. MAGYAR ÍRŐK SEOÉLYEGYLETE
Itthon _ 807

JACOTOT, JOSEPH (1770 _184o) _ francia nyelvpedagógus. A róla elnevezett
tanítási módszer vezető elve: az idegen nyelvet az anyanyelvhez hasonlóan
kell tanítani. _ Az új nyelv szavait ismert értelmű szövegből kerestette ki.
_ 5 55, 1018

JÁMBORÉK _ AJ. nővérének családja: jámbor jános (T 1856), Arany Sára
férje. _ jámbor jánosné Arany Sára (1792_1853) (AJ. kk. XV.k. 842. 1:).
_ Haláláról Ercsey 1853. okt. 22-1 levelében számolt be AJ.-nak, akı ez ev
dec. 4-én írt növéréről Tompának. _ jámbor Kata, K. Nagy Sándorné, AJ.
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nővérének leánya. _ jámbor MihályÁt 1855) _ AJ. nővérének fia. _ A
családnak napjainkban is Szalontán ő tagjai közül valók voltak: Kenéz
Lajosné Jámbor Sára (1882-1975), valamint (leánya Kenéz Julianna
(1908-1975), továbbá Kovács Zoltánné Támba Mária (AJ.kk. XV.k.
842-864. l.) aki 1977-ben hunyt el szintén Szalontán. _ 36, 50, 130, 204.
269. 304. 305. 310. 320. 322.392.406. 537.577. 608. 678. 679. 701.717

JÁMBOR PÁL (HIADOR) (1821-1897) _ finomkodó költeményeit a Honderű
közölte. Költészetét Petőfi ,.parasztosságával" állították szembe. _ 84,
232. 335. 394 ,

Jancsó György, Kézdivásárhelyı (18. sz.) _ 944
JÁNOS! FERENC (3819-1879) _ (AJ.kk. XV.k. 842.1.) _ Az 1853-57. tanév

kezdete után amarosan le kellett mondania nagykőrösi tanári állásáról,
mert a kormány még ideiglenesen sem erősítette meg. (Benkó, 67. l.) _
Jánosi először Kecskemétre ment, majd onnan Pestre, ,,kémiaí laboratóri-
umba”. (1854. jún. 23. AJ._Tompának,) _ 9, 31, 43, 59, 84, 90, 92, 94,
125,136,15o,155,159,160,162,214,225,262,28o,327,336,338,44o,443,
448. 806. 818. 835. 842. 856. 864. 865. 895. 898. 905. 932. 937. 941. 979

JÁVOR-ÖRS _ ld. Lisznyay Kálmán
Jelenkor. „Politikai és társas élet Encyclopaediáj a, különös tekintettel a hir-

lapok olvâsóira." 1858. _ Az Újabb kori Ismeretek Tárá-nak folytatása. _
1o27,1o2 _

JENEVAI LÁSZLÓ (1827-1861) _ a szabadságharc alatt főhadnagy. _ Versei
a korabeli folyóiratokban, naptárakban jelentek meg. _ 306, 922

JENŐFY _ SZEBERÉNYI LAJOS álneve [182o_1875. költő, Petőfi barátja] _
84.835

JOEANNA (GIOVANNA) _ nápolyi királynő, akinek rmze volt első férje, Nagy
Lajos király Endre öccsének meggyilkolásában. _ 326, 382

JÓKAI MÓR (1825-1904) _ (AJ.kk. XV.k. 843_844. l.) -Ez vekben jelentek
meg Egy magyar „ebet (1853.), KefpathyZeıt..-ı„ (1854.) e. regeııyei. írásai e
kornak szinte minden olyóiratában na világot láttak. _ 1853 tavaszán
valóságos diadalutat tett feleségıével Erdpélyben. „Egymást érik tiszteletére
a lakomák. ,Erdély aranykora óját' ünneplik." _ A hazai lapok is ídéz-
nek ottani nyílatkozatából: „Szeretem Magyarországot, de- Erdély volt
mindig lelkem édes álma s örömmel tapodom a földet, mellynek mindent
köszönhetek, mi legkedvesebb nekem: írói gondolataimat, legjobb barátai-
mat és _ szeretett nőmet.“ (Ld. Szépir.Lap. 1853. máj. 22. Újdonságok
rovat, 649. l.) _ Ez években AJ.-sal mint az 1853-ban megindult Délibáb
szerkesztője volt kašsolatban. Kért és kapott verseket s ha AJ. Pesten
járt, Jókaival is talá ozott. Ez év karácsonyán adták elő Arany Juliska és
barátnői Az örmény és családja c. novellájának saját maguk készítette
színpadi változatát, amin azonban Jókai nem tudott jelen lenni. Csak a
következő évben hallgathatta meg Arany Juliska előadásában. Látogatását
Egy nap Arany jánosnál cimen örökítette meg. (Ld. Törös, 105. l. Ld. még
Arany Juliskánál.) _ 1854-től a Pákh Albert szerkesztette Vasárnagi
Újsá főmunkatársa lett. Pákh betegsége alatt 1855-ben szerkesztette .
_ Ešttől kezdve ide kért és kapott AJ.-tól verseket. _ 1852-56-ból
AJ.-tól két Jókainak _írt levél maradt fenn, s egy elveszettnek van nyoma,
míg Jókaıtól négyet ısmerünk. _ 42, 46, 52, 92, 125-27, 138, 144, 152,
153,181,214,225,241,258,259,262,274,312,315,328,341,35o,352,359,
371. 434. 440. 442. 538. 567-69. 579. 638. 649. 652. 657. 670. 673. 686, 695.
747,748,760.775.732,785,786.812.821,842,852,853,855,859-61,875,
888,892,898,899,904,923,932,94o,948,957,978-81,1oo1,1oo3,1o11,
1014,1029,1033,1o34,1o52,1o6o,1o64,1o65,1o67,1o72,1106,11o8,
1112-14
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OKH JÓZSEF _ debreceni tanár 1855-ben. _ 614, 1050
š0I.0WI'ı*Z dr. _ Műve: Polyglotte der orientalischen Poesie. _ In metıischen

Übersetzungen deutscher Dichter mit Einleítungen und Anmerkungen von
_ - ord. Mili-glied der deutschen Morgenländíschen Gesellschaft. _ Lei
zig, 53.-6 z ãã anthología megvolt AJ. könyvtárában (ld. AJ.kk. LK
497. . 'K' 1 9

JOI.SvA1 PAP = Ferjentsik Sámuel evang. lelkész (?_1855) _ időjóslásait
a korabelíıl)apok lãözölték. AJ. róla írta Népnevelés c. versét. (AJ. kk. I.k.
249.491.- --8 5

Jónás Károly _ 1899-ben az MTABgondoka. Az Arany Levelezés jegyzékét
elkészítette 1_1331. tételszám att; közölteazAkÉrt.-ben: 1899. (591-
615, 659-671. 1.) _ 1083"

Joó Imre _ AJ. levelet közolt 1914-ben. _ Ádám Gerzsonnal együtt írták
meg A nagykőrösi ev. ref. főgimnázium történetét (1896.) _ 1093

JORNANDES (JORDANÉSZ) _ 6. századi gót származású történetíró. Fő műve:
De origine actibusque Getarum, bőven szól Attiláról. _ 219, 890

JÓSH PÉTER _ szalontai kályhásmester. _ 308
JÓSIKA MIKLÓS (1794-1865) _ Brüsszelből hazaküldött regényeí eleinte

névtelenül, majd az így meelent Eszther c. regény sikere után: ,.Eszther
szerzője" jelzéssel jelentek meg. _ 990

JUHÁSZ ANTAL _ az 1850-es éve ben makói ref. lelkész. _ 345, 346, 388, 390,
938.963 _

JUSTINUS _ 3. század körülı történetíró. _ 556, 1019

Kaitzl dr. _ bécsi ügyvéd. _ 952
Kálnoky László _ mai költő, műfordító. _ 819
KALOCSA BALÁZS és LÁSZLÓ (T 1855) _ Nagykőrös. _ 528
KALOTAY ZSIGMOND _ Szalontai ügyvéd, 1853-tól. _ 303
Kálti Márk (14. sz.) _ történetíró, Képes Krónikájának eredeti címe: Krónika

a magyarok tetteiről. _ Felhasználta hozzá Kézai Simon 13. sz.-i króniká-
ját. _ Kálti Márk krónikája a saját korában az I. (Anjou) Lajos uralkodása
alatt virágzó Szent László kultuszt is tükrözi. _ 864

KAMMERMAYER KÁROLY _ cs. kir. mb. gondnok Pesten. _ 399, 414
KANT, IMMANUEL (1724-1804) _ (AJ.kk. XV.k. 844. l.) _ 110, 119, 850
Karacs Ferenc (1770-1838) _ rézmetsző művész, térképkészitő. Térképeit

utóbb Hunfalvy jenes neve eıett adták Lei. _ Kzzeee Fezeııene Tekáes Éve
(1779-1845) _ író, színikritikus. Házukban írta Katona József a Bánk
bánt. _ 1052

KARACS TERÉZ (1808-1892) _ nőnevelő, emlékíró. Ld. Sáfrán Györgyi:
Teleki Blanka és köre. B . 1963. _ 84, 254, 835

Kardos Lajos (1891_1919l; _ (AJ.kk. XV.k. 844. 1.) _ 1021
KÁROLYI ISTVÁN (1797-1881) _ az önkényuralom alatt a hazai kulturá-

lis életet bőkez en támogatta. _ 450
KÁROLYI SÁMUEL (1818-1862) _ (AJ.kk. XV.k. 845. l.) _ Szalontáról

Kőrösre származott orvos _ 1856-ban AJ. hat fiáról tudósít. _ 15, 30, 43,
53.136.148.269.339.340.346.459.508.520.576.647.690.733.740.768.
813, 818, 821, 856, 861, 906, 982, 1007, 1078, 1094

Katalin _ 87, 563, 752, 753, 839, 1102
Katona József (1791-1830) (AJ kk. XV.k. 845.1.) _ 1024
KAULBACH, VVILHELM von- (1805-1874) _ német festőművész. _ Hunnen-

schlacht c. rézmetszete AJ.-t is érdekelte, _ 375, 378, 636, 890, 951, 956,
960

KAZINCZY FERENC (1759-1831) _ (AJ.kk. XV.k. 845. l.) _ 251, 565, 629,
687,715,835,903,94o,1o29,1056,1o67,1114

1170



KAZINCZY GÁBOR (1818--1864) -- (AJ.kk. XV.k. 845. 1211- A szabadságharc
után bánfalvi birtokára vonult vissza. Baráti kör ez tartozott Toldã
Ferenc és Tompa is. Cikkei jelentek me az ÚjMagyMúz.-ban, maj
1853-ban a Szépirodalmi Lapokban. -- A Íãbr. 3-i sz.-ban A.B.C. álnévenhflflsú“sit ***1:s':ë§;zi1;:2čë' ;2s`.~ Esffä °é'f'.7: al&VeC.3 3 ' Z E6118 C11 1108.
Utăbb AJ. is belátta, hogy a cikk célzásai nem öt illették. 188%-ben, amikor
az iskolai szünidőt 'Icnäpáéknál töltötték, hazafelé jövet Kazinczy Gábort
is meglátogatták Bánf ván. -- 45. 84, 169, 170, 172, 173, 255, 259, 363,
383, 614, 623, 630, 687, 767, 777, 788, 858, 872-875, 881, 885, 903, 904,960,
1o_51, 1053, 1054, 1114 _

Kazinczy Sámuel (1803--185 5) -- orvos. - Mmt debreceni diák följegyezte a
iíatvani Istvánról (1718-1786), a „magyar Faust"-ról kerengö mcndá-

ta _ -- 1014
Kecskeméthy Aurél (1827-- 1877) -- iró, újságiró. - 1098
KELEMEN XAVÉR - (AJ.kk. XV.k. 846.1.) - plébános. - 321, E05, 812, 815.

820, 861, 880, 930
KELEPECNÉ - szalontai mííkedvelõ színjátszó. -- 478
KEMÉNY ZSIGMOND (1814-1875) - (AJ.kk. XV.k. 846. 1.) -- Kentény ez

években Eötvössel, Csengeryvel, Gyulaival működött együtt. 1852- 54
'között négy regénye jelent meg. -- A Divatcsarnokban 1854. jan. 15-tčl
négy folytatásban foglalkozott a Toldi-mondával és AJ. Toldijával. Eköz-
ben írta róla AJ.: „olly ember vonzalma, mint Kemény, sckkal becsesb
előttem, hogy sem azt megérdemleni legforróbban ne ohajtsam" (1854.
jan. 21. Gyulainak.) - Nem sokkal késõbb márc. I-én jólesčen írta sógorá-
nak, hogy Eötvös és Kemény készülnek Kčrösre: ,,mindenik belém szerette
magát (azaz verseimbe)". - Kemény 1854. máj. 15-től 1856. közepéig
szerkesztette Csengery Antallal A Magyar Nép Könyve c. füzetes kiadványt,
melynek AJ. is munkatársa volt. Amikor Ag. 1855. šıünkösdjén Pestre
látošatott, találkozott Keménnyel is, aki verse et kértt le a Pesti Naplóba.
am ynek szerkesztését jún. 22-én vette át. -- Amikor 1856-ban 'I cmori
Anasztáz AJ.-t írói estélyére hívta, külön hangsúlyozta, hogy: „Kemény
11087011 Vár-" - 254. 328. 371. 378. 381. 395, 494, 411. 424. 452. 473. 474.
484, 486, 500, 504, 567, 569, 584, 586, 596, 613, 670, 673, 712, '748, 760, 762,
776. 784. 933. 948. 956. 957. 96°. 965.971. 973. 976. 985. 990. 993. 997.
999-1002, 1029, 1037, 1072, 1102, 1105, 1110, 1112

KEMPELEN RIZA (K. Gvõzont, Tom R. (1829-_ 1858)) -- Tóth Kálmán test-
vére, író, K. R. Beszélyez' III-lV. k. 1855-ben jelentek meg. - 681, 997,
1°74»1°75

Kempis Tamás (1379-1471) - kancnck. Fő műve: De im-itatío Ckristí. -- A
Krisztus kõvetését Pázmány Péter fordította elöször magyarra. -- 898

KENÉZ FERENC, Kls - AJ.-nak egy, a szalontai tolvajok ellen írt tréfás írása
volt tulajdonában az 1850-es éve ben. - 190, 272, 273

KENYERES JÁ1\`os (1818-1881) és KENvEREs _]ÁNosNÉ - (AJ.kk. XV.)-z.
846. 1.) - 1852-ben hunyt el ötéves fiuk. Kenyeres Gyula sírversét ---
szalontai hagçmány szerint - AJ. írta: „Széš virágcm | Itten elhulla: |
Ötöd őszén | enyeres Gyula. l Kıcsiny a te l ircd magzatom: | Nem fér
abba |Tenšer bánatorn !“ Szül. Febr. 1847. Megh. Dec. 21. 1852. (Ld.
MTAK. K zirattára. Ms 5460/101. sz.) -- Kenyeresékröl Ercsey Sándor
többször írt AJ.-éknak. - Híres disznóit 1856-ban kiküldték a párizsi
világkiállításra. Errõl a Vasárnapi Újság máj. 18-i számában Rozvány
György rajzzal kísért cikkben számolt be. Anyagiakban állandóan gyara-
pcdtak, Kenyeresné a lottón is nyert. Ercseyékkel jó viszonyban voltak.
AJ. sógora útján küldte nekik üdvözletét. - zo, 29, 55, 115, 130, 138, 269,
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365. 366. 466. 444. 431. 526. 527. 523. 536. 699. 761. 779. 816. 354. 357. 992.
945, 958, 1007, 1009, 1010, 1038, 1082, 1083, 1109, 1110

Képessy Árpád - A magyar vasútügy története (1908.) - szerzője. - 917
KERÉNYI FRIGYES (1821 -1852) - (AJ.kk. XV.k. 846. 1.) - haláláról Tompa

irt AJ.-nak. --98, 111, 112, 341, 350, 720, 835 _
Keresztury Dezső -- az AJ.kk. szerkesztője - (AJ.kk. XV.k. 847. 1.) - 801,

803
KERNBR, JUSTINUS (1786--1852) - német költő, orvos. Uhland köréhez

tartozott. - 374, 950, 955
Kertben -- 806, 903, 1071
KERTBENY (BENKERT) KÁROLY (1824-1882) - (AJ.kk. XV.k. 847-848. 1.)
- 1852-ben visszatért Magyarországra, itt próbálta munkáját folytatni.
Továbbra is a magyar irodalmat kívánta a külfölddel megismertetni. AI.
1852. okt. 1-én irta1`-oınpának, hogy Kertbeny Pesten van. ıoo magyar köl-
tőt akar kiadni. „Nekem irt volt egy goromba levelet, a miért neki utóbbi
leveleire válaszolni elmulasztottam; én akkor feleltem; azután irt térden
csűszva; arra nem feleltem." - Kertbeny törekvéseit -- nyilván mert
fordításai nem voltak a művekhez méltók - idehaza meg nem értés fogad-
ta, kísérte. Amikor a Toldi estéje forditásába kezdett - Pákh Albert rossz-
májú szellemességgel különböző nyelveken és Toldy Ferenc eredeti nevét is
belekeverve azt írta, Kertbeny a Toldi estejét majdígy fordítja: Soirée by
Schedel. - Kertbeny azonban tiszteletreméltó ügybuzgalomrnal folytatta
munkáját. 1854-ben Drezdában, szép kiállitásban megjelent az Album
hundert ungartscher Dichter. In eigenen unzl fremden Übersetzungen heraus-
gegeben von KERTBENY. -- Az 1572-től Balassival kezdődő válogatás
1852-vel zárul. - AI.-tól a következő verseket tartalmazza: Ősszel,
Családi kör, Dante és Magyar Mist. A kötet ajánlása Liszt Ferencnek szól,
aki levélben mondott köszönetet Kertbenynek. -- 1853-ban jelent meg
Irodalmtmk túl a határokon c. tíz folytatásból álló cikksorozata a Szépirod.
Lapokban. - Kertbeny az 1840-es évek közepétől, tehát húsz-huszonkét
éves korától Német-, Francia-, Olaszországban, Svájcban, Angliában élt,
illetve utazott s igyekezett felhívni a külföld figyelmét a magyar irodalom-
ra. Saját népíal-, Petőfi,- Arany- és egyéb fordításai nem feleltek meg a
művek színvonalának, ezért itthon munkásságát nem kísérte elismerés,
viszont a külföld mégiscsak az ő törekvései réven figyelt fel irodalmunkra,
amelyről adiig szinte tudomást sem szerzett. - Kertbeny 18 52-ben vissza-
tért Magyarországra. -- Pákh Albert érdeme, hogy beszámolót kért tőle
külföldi tapasztalatairól. Ma is tanulságos végigolvasni ezeket a közlemé-
nyeket, Kertbeny egy-egy megállapítását, mint pl.: „Csak ki faluja határán
túl nem járt, talál otthon mindent rossznak s ostobának, de szülőfölde
legcsekélyebb becsét is kiismeri az, a ki idegen földön meggyőződött, hogy
ott minden külfény daczára, igen soknak hiánya érezhető." (Szépir.Lap.,
márc. 3. 277. 1.) -- Vagy: „azon honszeretet, melly a hont csak terített
asztalnak nézi, nem peflig tér- és mezönek, mellyen erönket gyakorolj uk s
fejlesszük. nem egyéb, mint az állat ragaszkodása istálójához." (uo. 277--
278. 1.). - Kissé nehézkes fogalmazásban vallja, hogy egy-egy öntudatára
ébredő nyelv „nem akar mást uralma alá hajtani, mint régen", de nem is
akar „más kedvéért" megválni saját örökségetől. (uo. 278. 1.) - Kertbeny
saját működéséről a következőket irja: ,,Párisban merült fel. . . bennem
legelőször a gondolat, iroclalmıınkat közvetlenül összeköttetésbe hozni a
világgal . . . Megkezclém ez időtől fogva, irodalmunk és értelmiségünk
itthoni képvise őit ez eszme számára megnyerni. . . Öt év alatt nehány
száz levelet írtam hazámba s alig nyertem egy-két választ. Még csak felelet-
re sem méltattak . . A mit tehettem. megtettem, de az ezentúl is magán
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mulatság maradt. A szerencsét, melly Európa annyi nevezetességével h c zott
össze, arra használám, hogy földünk, népünk, szellemi termékeink feletti
véleményeik kihallgatása tal saját nézeteimet tisztítsam vagy sziláıöít-
sam, s ön [Pákh. A] felszólítása nélkül talán soha sem nyilatkoztam volna
müködésem e részéről.” - (Márc. 27. 389. 1.) -- Ebből az első párizsi be-
számolóból tudjuk, hogy Heinénél Párizsban találkozott Alfred Mˇeifinerrel,
akinek a Toldi fordítását ajánlotta. Meifineınek barátja volt Szarvady
Frigyes, Kossuth ıãgykori franciaországi megbízottja, aki utóbb I-larlni ann
Mórral együtt for tott és adott ki kötetet Petőfi verseiből. Meifner -
mint Kertbeny írja -- a „cseh-németek" irodalmi mozgalmának legn eveze-
tesebb képviselője volt . . . „s nem mulasztott el semmi alkalmat, hogy
. . . irodalmunk iránt érdeket ébreszszen“. (u.ott, 392. 1.) . számtalan
levelet írt hozzám Petőfi, Arany, Vörösmarty, a Népdalok stb. felett,
. . .mik tanúsítják, hogy ama könyveket egész lélekkel olvasá.“ (25. sz.
márc. 27. 391--392. l.) -- Paris (másod leben) c. közleményében (26. sz.
márc. 31. 403-408. 1.) számol be Kertbeny találkozásairól George Sand-
dal, Béranger-val, va amint Herzen, Alekszandr Ivanoviccsal, mint az
irodalmi realizmus megfogalmazójával is. - Hatodik közleménye: London
c. (37. sz. máj. 8. 579- 584. l.) - Kertbeny angol kapcsolatait idézi:
találkozását Bulvver, Eduard regényiróval, megjegyzi, hogy „nagylzecsű
leveleket" őriz tőle, majd feltételezi, hogy: „val szinüleg neki köszönhet-
jük az angol Foreigrt Review-ben ama edvező ismertetéseket Petõfi és
Arany, valamint b. Eötvös Falu jegyzője felett". (579. 1.) - Ugyan csak itt
számol be Bowring, John támogatásáról, akinek a Poetry of the Magyars
(1830.) c. gyűjtem ny köszönhető, aki járt is Magyarországon s akit a M'IA
tiszteleti tagjai közé választott. - Kertbeny n gy befejező közleménye a
németországi taálkozásokat, tapasztalatokat dolgozza fel. (38- 41. sz. máj.
12., 15., 19. és 22.) - Varnhagen von Ense (1785- 1858) -_ aki feleségével,
Levin Rahellel Berlin szellemi központját jelentő szalcnt tartott - többekızõzf 8. kõvefızezõkef irta Kezflzznyne z „Űjáızb küıõezzzëzzyëızek (Azzny)
nagyon megörültem l _ . Arany költeményeinek gyöngye kétségtelenül
Toldi . . A Népdalok és Petőfi olvasása után úgy hittük, hogy a magyar
költészet felől főbb vonalaiban megállapodott télettel biıunk már, ha a
keleti képzelet és nyugoti kedély egyesülésének neveztük. Azonban előáll
e csodálatraméltó új költõ s belátjuk, minő egyoldalú vala nézetünk, midőn
azt állitók, hogy a magyar jellem nem minden művelődési képességre-
fogékony. Formailag véve, e költemények egészen az európai nézlet körebe
tartoznak, midőn Európa még egészséges volt; bátran mellé lehet öket
állítani a középkor legjobb müveilıez, de egyúttal megfelelnek minden
modern igényeknek. [így I] . . _ az élet, a szellem, vagy minek nevezzem,
melly e költői plasztikát átrezgi, olly sajátszerűleg új, nagy és tisztán em-
beri, hogy párját a civílisált ircdalmakban alig ta álhatni.“ (Pedig a levél-
iró AJ. művét csak Kertbeny nagyon gyarló fordításából ismerte.) (Ld. 38.
sz. máj. 12. 598 599. l.) - A németországi tapasztalatokat folytató kö-
vetkező közlemény beszámol Kertbeny találkozásairól. Arnim-Brentano,
Bettinával, Fontane, Theodorral. A Goethe-irodalomban számon tartott
Arnim-Brentano Bettináról irja: „E nő ötvennél több lelkes levelet írt
nemzetünk, költészetünk, népıdalunk, Petőfi, Arany, Vörösmarty, Tcmpa
stb. felett, miket azonban csa halála után ak art közzététetni.“- Corriere,
Moritz esztétikus, Arnim-Brentano, Bettina ,,sürgetésére" irta birálatait
Petőfiről, Aranyról és a Nejıdalokról. -- Fontane, 'Ihecdcr, (1819--1898)
a költő, regényiró, akinek Kertbeny a Murdny ostrcmának fordítását aján-
lotta, „számos levéllel” viszonozta a megtiszteltetést ; leveleiben legapróbb
részletekig elemzi Petőfi és Arany költészetét s legnagyobb melegséggel
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üdvözli e rokon szellemeket. (39. sz. máj. 15. 611-615. l.) Kertbeny itt
számol be találkozásáról Schott, A. nyelvésszel, aki Hunfalvy Pállal ma-
gyarul levelezett. Arról is itt olvashatunk, hogy Kertbeny Liszt vendé -
szeretetét nyolc hónapig élvezte Weimarban. -- Kertbeny a magyar költã-
szettel kapcsolatos kiadványokat rendszeresen elküldte Uhlandnak, igy
Arany mıveinek forditásait is. (40. sz. máj. 19. 627. 1.) -- Ugyanebben a
számban olvassuk a láttató jelenetet Dingelstedt. Franz-cal, aki lírai kifeje-
zését adta az 1848 elötti Németország politikai feszültségeinek. Ő nem
lelkesedett idegen költők németre forditásáért. Emiatt Kertbeny nem is
emlitette, hogy hasonló dologgal foglalkozik: „Egyszer azonban épen olly
órában látogatott meg, midőn Arany Toldijána fordításán dolgoztam.
Mintegy két éneket olvastam fel neki, midőn egyszerre felugrott, kezemet
szorítá s megvallá, hogy erről sejtelme sem volt." Kiadót is akart ajánlani,
de az már volt Lipcsében. -- Befejező közleményében Kertbeny összegezi
irodalmunknak azt a külföldi vısszhangját, amely munkáját követte.
Eredménye negyvenhét német, angol, francia folyóirat, amelyek méltatták
az idegen nyelveken megjelent magyar műveket (41. sz. máj. 22. 643 -648.
1.), - Kertbeny már előbb Fontane, Theodorral kapcsolatban említette,
hogy ezeket a blrálatokat, a neki írott levelekkel együtt ,,magyarítva",
az az magyarra fordítva ki szeretné egyszer adni. (Ld. 39. sz. máj. 15. 612. 1.)
- Erre sajnos nem került sor. Levélgyűjteménye az OSzK.-ban van, de
hiányosságára jellemző, hogy egyetlen Arany levél sincs benne, pedig AJ.
írt Kertbenynek. (Ld. AJ.kk. XV. és a jelen kötet anyagát.) - Ez vek-
ből AJ.-tól két Kertbenynek szóló elv. levélnek van nyoma, mig Kertbeny-
től hét AJ.-nak írott levél maradt fenn

Kertbeny Károly-Arany r ó 1:
(Ld. GyulaiLev.)

1 8 5 2-ben:
Aug. zo. _- Gyulai Pálnak: [fordításai] . részint azért nem sikerültek

kielégltően, mert külföldön, távol és elhagyatva élek, s tudakozódásaimra
és leveleimre honfitársaim még csak nem is válaszoltak, kik közül csupán
Arany a dicséretre méltó kivétel . _" (593. 1.)

Okt. I. -Gyulai Pálnak : ,,Petőfit és Aranyt az én forditásomban nemcsak
német lapok méltatták, hanem a Revue des deux rnondes, az Athenaeum
és a Review is, és pedig meglepően kedvezően." (597. 1.) - 35, 59, 68, 69,
84. 86. 89. 90. 98. 241. 259. 313. 314. 362. 367. 376. 494. 565. 566. 512.
517, 559, 562, 564, 565, 631, 632, 685, 803, 814, 823, 824, 828-30,
835-38. 846. 841. 843. 848. 881. 898. 994. 925. 926. 942. 943. 945. 951-
56, 970, 1000, 1003-04, 1005, 1007, 1016, 1024, 1027, 1028, 1058, 1059,
1076

KERTMEGI PISTA - szalontai betyár (?) - 537
Kéry Gyula (1869-1912) - a szabadságharc ereklyéinek gyűjtője. - 812
Keserű Bálint - mai irodalomtörténész. - 945
KESTNER, Gıaono Aooosr ( 1 777-185 5) _- német diplomata, régész. mű-

tör1=é116S2. - 372. 949. 953
KÉTSZERY JÓZSEF (1809-1889) - Pestre jött jogot tanulni, de itt beállt

szinésznek. - 316, 928
Keveháza - 215, 854, 865, 959, 972, 1102
KÉZAI SIMON mester -- a 13. sz. krónikása. Gesta Hungaromm c. a hunok m

magyarok történetét is megírta. -- 157, 159, 162, 219, 864, 865, 890
KEIÓN MIHÁLY -- nagykőrösi kereskedő. -- 218, 886, 889
KIND, KARL (Lipcse) -- az új-görög nyelv szakértője. -- 372, 949, 95 3
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KINKEL. GOTTFRED (1815-1882) _ német költő. Részt vett az 1848-as
szabadságmozgalmakban. - 374, 950, 95

KIS ISTVÁN, KIS ISTVÁNNÉ, - AJ. szalontaiıkertjében dolgoztak. - 29, 35.
55

Kis JÁNOS (1770-1846) _ (AJ.kk. K_V.k. 848. 1.) - 84, 807, 835,
Kisebb Költeményei., AŠÍ. - (Pest, 1856.) 756, 889, 964, 1008, 1029, 1064-

1-066, 1070, 1075. 10 1, 1089
KISFALUDY KÁROLY (1788-1830) _ (AJ.kk. XV.k. 848. l.) _ 84, 715, 740,

753, 835, 872šn9)83, 1005, 1024, 1056, 1081, 1088, 1089, 1096
KISFALUDY S OR (1772-1844) _ (AJ.kk. `XV.k. 849. l.) _ 84, 373, 835,

949,1o98
K1sEA1.UDv-TÁRSASÁG -(AJ.1ık.XV.k. 849.1.) _ 14, 269, 278, 281, 287, 296,

_560-562, 578, 561, 569, 806, 817, 9_12_14, 1ogÍ_27, 1039. 1107
Kiss István _ kecskemétı tanár, e kotet adatkö ője. _ 1085, 1086
Kiss Károly _ mai újságíró. _ 992
KISS (Kıs) LAJOS (1813-1867) - (AJ.kk. XV.k. 848. l.) _ a kőrösi gimná-

ziumban görögöt és latint tanitott. _ 1856-ban szintén meghívták a kecs-
keméti gimnáziumhoz, de ő sem fogadta el a meghívást. _ 92, 575, 581,

8 08727. 2. I 5
Krss LAÉRA _ Kovács János menyasszonya. _ 776
Kleist, Christian Ewald von (1715-1759) _ német költő. Die Landlust cimen

tervezett nagy természeti tankölteménye sorozatának első része: Der
Frühlirãf. _ 987

KLEZSÓ _] ZSEF (1820_1860) _ kat. pap, a Családi Lapok c. folyóirat szer-
kesztő'e. _ 682, 696, 1076, 1081

KÓCZÁNÉK _ Tompa ismerősei. _ 624
Kodály Zoltán (1882-1967) _ (AJ. kk. KV. k. 850i l.) - 1011
KOHÁRY ISTVÁN (1649-1733 _ költő, hadvezér, a törökök, majd a kurucok

ellen harcolt. Thökölyék e ogták. Versei, melyeket fogságában írt, Balassi
és Rimay János hatását tükrözik. _ 84, 666, 835, 1070

KOLBENHEYER MÓRIC (1810-1884) _ ev. lelkész, műfordító. Sziléziából
került Magyarországra, magyar nőt, Medgyaszai Kornélíát vette feleségül.
_ Leforditotta a Toldi trilógiát. A Toldi fordítása 1855-ben, a Toldi Esteje :
Toldi's Abend c. 1856-ban jelent meg. A befejező rész: a Toldi's Liebe már
csak a szerző és fordító'ának halála után került az olvasók kezébe. _ AJ.-
tól egy, Kolbeııheyernelr szóló levél megvan, egy elveszett. _ 408, 409, 41 1 ,
532, 942, 952, 970, 971, 1012, 1013 _ _ _

Kollomch Lıpót gr. (1631-1707) _ esztergíemı érsek, I. Lıpót tanácsnoka.
Közös céljuk volt Magyarország beilleszt a Habsburg monarchiába. -
904

KOMÁROMI ENDRE _ derecskei ügyvéd a 19. sz. közepén. _ 228
Koıgáromy Lajos (1843-1914) _ AJ. nagykőrösi tanítványa, utóbb nyel-

v z. _ 960
Komlós Aladár (1892-1980) irodalomtörténész. _ 1027
KOMÓCSI _ nagyszalontai épületasztalos. _ 528
KORÁNY _ tervezett folyóirat 1854-ben. _ 512
Koromgay Bertalan _ mai irodalomtörténész. - 882
Kósa ,, átyám" _ Ercsey Sándor szalontai ismerőse. _ 607
Kossuth Lajos (1802-1894) _ (AJ.kk. XV.k. 850. 1.) -1027
KOTZEBUEŠÕAUGUST FRIEDRIOH (1761-1819) _ (AJ.kk. XV.k. 850-851. 1.)

_- 155. 3
KOVÁCS P - nagykőrösi származású előbb Lasztócon rektor. _ 698
Kovács Ambrus _ răl. nagykőrösi tanítványa. _ 960
Kovács Antal _ XI . sz-i pedagógiai iró. - 815
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KOVÁCS JÁNOS (1816-1906) _ (AJ.kk. XV.k. 851-852. 1.) _ Pesti tartóz-
kodásuk alatt ők szerezték be AJ.-nak a történeti forrásműveket. Mint
Tisza Domokos nevelője, leveleiben is a Vele ltrãpcsolatos problémákkal
foglalkozik; közös egyiptomi útjuk emlékeit elhősíti tanítványának
mınd rosszabb egészségi állapota. A hazatérés után csakhamar, 1856. jún.
21-én meghalt Tisza D. _ Verseit Kovács János írta össze a kiadásra, ő
küldte el tanítványa hagyatékából a könyveket, amelyeket Tiszáné AJ.-
nak szánt _ Tısza D. halála után Kovács Jánost a természettu-
dományok kitűnő szakemberét, Nagykőrösre és Debrecenbe egyaránt
meghívták tanárnak. Kovács az utóbbit választotta s ott is maradt, csalá-
dot is ott alapított.

Kovács János AJ.-sal kapcsolatos emlékeit közölte Gyöngyösy László-
val, aki Aêf. Geszten c. tette közzé (ItK 1912. 416-418. 1.). _ Ennek AJ.
geszti élet t tárgyaló, érthetően érdekesebb nagyobb részét ld. AJ.kk.XV.k.
852. l.-n. A kőrösi éveket érintő kisebb rész a következő: „Csak akkor vált
meg Gesztről, a mikor Kőrösre megválasztották tanárnak. Ott csak egy-
szer látogathattam mgãdfšelejthetetlen barátomat, akkor is csak egy napot
tölthettem nála. Már or derültebbnek, Sőt igazi jó czimborának talál-
tam. Természetesnek is láttam. Állandó hivatala volt, családja jövőjét is
így biztosítva látta. Szerényen élt ekkor is, de néki sohasem voltak nagy
követelései az élettel szemben. Különösen egy pár tanártársával, Szilágyi
Sándorral, Szász Károlylyal, Mentovics Ferenczczel igen jó barátságban
volt. Nagyon Szerette Szilágyit, a ki örökké jókedvű és nagy bohó volt; a ki
mindig hallatlan jókedvre tudta deríteni."

Az 1852-6 közötti évekből AJ.-tól hat levél maradt fenn és öt elv.,
levélnek vannak nyomai, míg Kovács Jánostól huszonhat levél ismeretes,
és egy elv. levélre lehet következtetni. _ 8, 9, 11, 14, 15, 18, 36, 39, 41, 42,
47. 51. 64. 75. 77. 90. 102. 104. 103. 113. 132. 136. 142. 144. 155. 157. 159.
160, 162, 163, 168, 175, 182, 186, 188, 193_95, 201, 208, 209, 211, 212, 215,
219. 221. 223. 245. 249. 277. 292. 315. 315. 335. 354. 336. 403. 426. 434. 440.
445.456. 465.466. 468-71. 567. 568.513. 526. 528. 538. 546. 566. 592. 646.
Ő47. 702. 703. 705. 703. 71°. 716. 72°. 722. 723. 730. 731. 745._47 75°. 751.
759, 770, 776, 777, 783, 806, 8o8_11, 813, 815_17, 819_21, 823, 827,
832-34. 841. 8454851. 856. 859-69. 875. 877-79. 881. 883. 884. 886-88.
896-92. 896. 897.992. 917. 937. 941. 968. 978-86. 984. 985. 989-92. 994.
1004-06, 1008, 1010, 1014, 1015, 1029, 1063, 1079, 1080, 1083, 1086-93,
1028_101, 1103, 1109-11, 1117

KOV CS PÁL - AJ.-nak Szalontán tanitója volt, majd Debrecenbe került,
utóbb az ottani gimnázium igazgatója lett. _ 556, 784, 1112

Kovácsné Vermes Stefánia _ tanár. - 803
KOVÁTS JÓZSEF (1770_1808) _ tanító, ref. segéd lelkész. Verseit Ferdős

Dávid adta ki 1817-ben, a kötet Kolozsvárott is megjelent (1935.). _ AJ.
irodalomtörténeti „kivonata” „A népies irány” c. fejezetét azokkal zárta,
akik a költészetet ,,külső mesterkélés en" keresték, köztük a ,,rímhajhász"
Kováts Józseffel. _ 556, 961, 1019

Kozma István _ mai eredélyi képzőművész. _ 1097
KOZMA LAJOS _ (AJ.kk. XV.k. 852. 1.) _ nyomdatulajdonos. _ 64
Kozma Vazul _ 827
Kozocsa Sándor _ mai irodalomtörténész. _ 1031, 1032, 1082
KÖLCSEY FERENC (1790-1838) _ (AJ.kk. XV.k. 852-853. l.) _ AJ. iroda-

lomtörténetében önálló fejezetben tárgyalta s így jellemezte: „mint első-
rendű lírikus, formatisztaság, finom ízlés, hő érzelem által tűnik ki; ódái
magasztosak, a balladai formát ő hozta be nálunk; hanem dalaiban kissé
idegen szentinıentalizmus nyomai érezhetők”. (AJ.kk. X.k. 518. 1.) _
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Kölcsey csekei síremlékét 1856-ban állították fel._ 687, 705, 753, 835, 892,
1o52,107o,1084,1102

KÖNYVES TÓTH MIHÁLY (1809-1895) _ ref. lelkész. A szabadságharc utáni
várfogságból 1856-ban szabadult kr. __ 706, 770 _ _

KÕRÖSI KRÓNIKA _ Eredetı címe: Kőros város históriája _ Balla Gergely
,,NagyKőrös város esküdt jegyzője” írta a 18. században. _ A honfoglalás-
tól 1758-ig tárgyalja a város történetét. _ A ,,100 beírt la " terjedelmű
kézirat eredetije nem maradt fenn, csak két másolata, mellyek egyikét a
város készittette. A kőrösi gimnázium két történész tanára: Szilágyi Sándor
és Szabó Károly adta ki 1856-ban: Nagykőrösi Krónika c. ,, egyzetekkel,
oklevéltáıral ellátva kiadták: Kecskemét, 1856. _ ,,Haz ak a török
uralom alatti viszonyaira . . . krónikánk s az ehhez mellékelt török okleve-
lek . . . tetemes világot vetnek . . ." _ írták bevezetőjükben. A tiszántúli,
18. sz.-i ,,népm0zgalmak, járványok" Stb. szinte „egyedülálló” forrása. _
A kiadványt a Pesti Napló 1856. júl. 5_6-i-száma ismertette. _ Nagy-
kőrös városa 1970-ben újból kiadta Törös László gondozásában. - 691,
692-i696, 1079-82, 1087

KŐV Y LÁSZLÓ (1820-1907) _ (AJ.kk. XV.k. 853. l.) _ 18 4-től a Kolozs-
vár és környékén levő régiségek restaurátora. Erdély törtãnetével és nép-
rajzával foglalkozott. _ 769, 1107

Köz öny _ a kormány lapja 1849-ben _ 881, 998, 1052, 1111
KRIZA JÁNOS (1811-1875) _ erdélyi unitárius püspök, költő, nyelvész, az

MTA tagja. 182171-ben felhívást bocsátott ki a Vadrózsák 0. székely nép-
költési gyűjtem yre, amelyet azonban csak 1863-ban sikerült meelen-
tetní. Az 1850-es évek folyóirataiban anyagából Szemelvényeket közölt. _
84.769.835.899.1167 _ _

KUBJZNYI ÁGOSTON (1799-1873) _ 1843-tól a M. Nemzetı Múzeum ıgazgató-
ja. Foglalkozott természettudományokkal, diplomatikával, numizmatiká-
val, areheológiával. _ A Magyarország és Erdély képekben c. kiadványt
Vahot Imrével együtt szerkesztette. (I. k. 18 53. )_ 674, 1053, 1073

KUN ÁBRAHÁM _ miskolci tanár, Lévay és Tompa barátja. _ 452, 665, 1069,
1074

KUNOSS ENDRE (1811-1844) _ költő, hírlapiró. Az ,,almanach" líra műve-
lő°e. _- 84. 835

KU1iN GÉZA gr. (1838-1905) _ nyelvész, orientalista, aki keleti gyűjtemé-
nyét az MTA Könyvtárára hagyta. _ 583, 1036

Küküllei János, Tótsolymosi Apród János (1320-1394) _ krónikaíró. _
Művét: De gestis Ludovioi Regis Hungariae = Lajosnak, Magyarország
királ ának tettei, okmányok felhasználásával irta S I. (Anjou) Lajos király
halálaá után fejezte be. _ 864§_

LÁCZAI SZABÓ JÓZSEF (1764-1828) _ ref . lelkész, vallásos tankönyveket irt.
_ Kazinczy nyelvújító mozgalmának ellenlábasa. _ 681, 1075

LAJOS, NAGY _ magyar király (Uralk.: 1 326--1 382) _ (AJ.kk. XV.k. 854. 1.)
--382.385.864.934.941

LAKATOS CSALÁD _ Szalontán: ,,öreg" Lakatos - Lakatos Sándor főbiró és
felesége Demeter Lina _ Lakatos Otilia „kis1essz0ny” _ 228, 322, 445, 520,
53°

Lakatos István _ mai költő, műfordító. _ 1088, 1 106
Lakner Ilona _ mai irodalomtörténész. Sárosy Gyuláról írt. _ 853
LAKNER SÁNDOR (1822-1847) _ költő. _ 84, 930, 835
LAMARTINE, ALPHONSE de- (1790-1869) _ francia költő, politikus. _ 1847-

ben megjelent Histoire des Girondins _ Petőfi egyik kedves könyve volt. _
1848-ban Lamartine a francia forradalmi konnány külügyminísztere.
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A fe1bıEıán;nfloı;rá:ã.ê1alombúa§Ifékező szeríıesãëılt. - Zenei hzgãgzásfjí versei
misz ' us ˇ zetet t" öznek. - A . tan.i.jegyzetei n ,, enséges
a költészetben" c. fejezetben említi nev t. -Al)Harmcnieséígr A . Lamartine
poeliques el religieuses (1830.) c. kötetét Tisza D. hagyat ból - többek
között - emlékül kapta AJ. - 721

LANDERER LAJOS (18oo-1854) - (AJ.kk. XV.k. 855. l.) - A család nevét
viselıãlkönyvkiadó cég felvirágoztatója. 1840-től társult: Heckenast Gusz-
távv _ -

Langland, William (1330 P-1400 ?) - angol költő. Fő műve: The Vision of
Piers the Plowmcm, az emberi élet nehézsé einek allegorikus feldolgozása.
Hőse a szegények megtestesítője. A mű kššıletes alakjai: a Világ Siker, a

fiflanjisság, a Bűnbánat, a Remény stb. - zécheny`i_Istvá.n Langland egy
verseből választotta, fordította a M. Tud. Akadémia jelıgéjét: ,,Borura-
derű”. - 1 1 1 1

LANT - 1832--35 között az Auróra szellemében Péczely József szerkesztette
diák-versgšlűj1i:re(ı51]1šéıl::y. ÉJ. önäetr. levelébeë (É55. jún. 7einlíti. A käőbb
ismertté v t öz" ittj entek meg u La osn 1813-1864) a
francia romantika hatása alatt írt költeméäıyeč valamint versek a korán

Nagy Imrétől (1817-1840), aki rpád _c. balladájával huszon-
három eves korában elnyerte a Kısf. Társ. pályadíját. - 556, 1o21

LÁSZLÓ JÓZSEF (1808--1878) - színművész; Fáncsy Lajossal Debrecenben
játszott, amikor AJ. hozzájuk csatlakozott. László utóbb a Nemzeti Szín-
ház taa. - 558, 1022

LAURA GUSZTÁV (1818-_-1902) - (AJ.kk. XV. k. 55.1.) __- A szabadságharc
_Szatmárot_t, majd Nagyváradon élt. Verseıt, cikkeıt a korabeh lapok,

folyouãâoläskozolték. 1856-ban Nagyváradon jelent meg A vidék. ,,Társas-
életi s - árnyrajzok" I-II. c. könyve. - 84, 341, 391, 835 937

LÁZÁR V1LMosD1_É REv1czKY MÁRLK - Az aradi vértaııu Lázár Vilmos
(1815-1849) ozvegye. - 491

LENAU, NIQOLAUS (1802-1850) _- (AJ.kk. XV.k. 855. 1.) - 374, 95o
LENDL GYOR§Y _- szalontaı orvos 1853-ban - 229 0
LENDVAY MARTONNE I-IIVATAL ANIK (1814-1875) - 1832-ben mdult a

színészi pályán; ekkor lett id. Lendvay Márton (1814-1891) felesége.
1837-től a emzetiSzínház tagja. agyszerepei: Melinda, Júlia, Ophélıa.
Játékaıvorosmartyt, Garayt, Petőfıt versekre ıhlette. Elvált Lendvaytól,
1848-tol Latkóczky Lajos (1822-1874) festőművész felesege. (Magy.
Színműv.Lex. 3. k. 113-114. l. )- 380, 812, 958Dem ..<õ.~`“ä> `.ífi:;g.1:“gY:.ä:::Emf”::ú= :Pi:=.L.:2°m,an a: cze zma. sza garc a oer anvesze e
feleségét, egyermekeit. Orvosdoktor, 1854-től a kőrösi gimnázium tanára:
német ny vet & természetrajzot tanított. - 513, 575, 580, 727, 1oo6, 1032,
1035, 1092

LENGYEL DÁNIELNÉ SCHISSZEL JOZEFA _- Lengyel Dániel felesége.
Dalma néven verseket, útirajzokat irt. Arany Juliska barátnője. -445, 982

LENGYEL JÓZSEF (17oo-) költő, debreceni" professzor. - 84, 835 . _
LEO, HEINRICH (1799-1878) - német torténetíró: Geschichte der Italzem-

schen Staaten c. művében foglalkozik Nagy Lajos öccsével, Andrással. --
332

LERMONTOV (LERMONTOFEE MIHAJI. JURJEVICS Š1814-1841) - Byron tanit-
ványa. Puskin halálára rt verse miatt számuzték. Költeményeit Bodens-
tedt fordította németre: Lermontcff's poetischer Nachlass 1-2. - Tisza
Domokos hagyatékából ajándékozták AJ.-nak. - Magyarra utóbb Arany
László és Gyulai Pál is fordított műveiből. Ld. H. Rappich (Berlin):
Friedrich Boderısledl szerepe az orosz szellemi kincsek németországi és magyar-
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crszági terjesztésében. (Fil.Közl. 1964. 412-416. l.) -- 599, 605, 721, 1043,
10 10347z 9

LESNIEWSZKA, LUJZA - lengyel operaénekesnő. 1853-ban, mint a varsói
színház tagja felléäett a pestı Nemzeti Színházban, 1853-ban, mint vendég,
1854-ben 1855 m cius végéig szerződtették ,,7.000 pfr. évdíjjal." - 380,
958.959

Leteszem a lantot - 937, 966, 1090
LÉVAY JÓZSEF (1825-1918) - (AJ.kk. XV.k. 855-856. l.) -- 1852 nyarán

megvált a Pesti Naplónál betöltött újságírói állásától, mint Gyulainak írta,
az irodalmat nem kenyérkereső pályának akarja használni (18552. jún. 18.
GyıılaiLev. 135. 1.). - A miskolci ref. gimnáziumhoz ment a magyar nyelv
és ir0:lal0:n tauárának. - Az is vonzotta. hogy szülei a közeli Sajószent-
péteren laktak. Hazafelé menet Nagykőröst is útba ejtette s meglátogatta
AJ.-ékat. -- Az irodalmi élettel ezután is kapcsolatban maradt. Verseket
közölt a korabeli folyóiratokban. Költői iránšáról így írt Pákh Albertnek:
,,Verselésemben határozottan az újabb Pet fi-Arany iskolához csatla-
koztam, mivel annak útját a megszületendő nemzeti költészet útjának
hiszem". (1852. szept. 3. MI`A -Kézırattára. Másolat 'I`ichy Kálmán ha a-
tékából MTAK. 55/1953.] - Kõltemerıyei I. 1852-ben jelentek meg, ázbb
kõlteményei 1856-ban. - AJ.-nak ez években főleg iskolai ügyekben irt.
A kőrösi gimnázium hamarabb megkapta a nyilvánossági jogot, mint a
miskolci, s így többször kért tanácsot AJ.-tól, akit 1853-ban - barátaival
egy borküldeménnyel is meglepett. - 1855-ben, amikor AJ.-ék Tompáék-
nál vendé eskedtek Miskolcon. Lévay és tanár-kollégái vendégül látták
AJ.-t. - Š korszakból AJ.-tól két Lévaynak írt, mig Lévaytól nyolc levél
maradt fenn. Lévay a hozzá írott AJ. leveleket Arany Lászlónak aján-
dékozta.

LÉVAY JÓZSEF - ARANY 1- 61:
(Ld.GyulaiLev.)

1 8 5 2-ben:
Ápr. 29-én - Gyulai Pálnak: „Arany Nagyidai czigánya pár hét múlva

megjelenik. Az első éneket olvastam. Rajta hagyta keze szemét. [Vitás
olvasat] Gyönyörű." (130. l.)

júl. 18-án - Gyulai Pálnak: „Holnap után reggel csakugyan szedem a
sátorfát és vándorolok Miskolcz fele, betérve egyúttal 'Homer Arany
Jánoshoz' is." (139. 1.) - 14, 21, 25, 31, 37, 39, 69, 70, 71, 78, 83, 84, 86,
88, 102, 104, 106, 107, 111, 112, 217, 218, 232, 234, 235, 240, 242, 250,
253, 255, 258, 260, 263, 269, 279, 282, 360, 378, 409, 411, 417, 425, 456,
457, 474, 486, 490, 515, 659, 660, 662, 664, 676, 677, 681, 684, 705, 720,
734-36, 748, 749, 770, 778, 788. 789, 808, 810, 811, 813, 815, 830-32,
334-36.839.345.346.343.352.853.877.889.892.894-99.904-96.
913-914-917.932.949.959.97I.973-76.934.986.987.993.1955-1065
1067, 1068, 1070, 1075, 1089, 1100, 1109, 1114

Libényi János (P-1853) - csákvári származású szabólegény. 1853. febr.
18-án merény etet követett el Ferenc József császár ellen: koponyája hátsó
részét egy konyhakéssel sebezte meg. Febr. 26-án felakasztották. A merény-
let hely n épíilt Bécsben a Votivkirche. - 877

LIND, JENNY (1820--1887) - a 19. sz. közepének legnagyobb énekművésze,
svéd származású. - 94

L1szNvA1 (DAMÓ) KÁLMÁNéjávon őRs) (1823 -1863) - (AJ.kk. XV.k. 856.
1.) -- Tompáné Soldos mília unokatestvére. Népieskedő költészetének
kezdetben közönségsikere volt. A Palóc dalok 1852-ben második kiadásban
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jelentek meg. _ AJ. véleményét költészetéről tréfásan így foglalta össze:
,,Palóc dalo | Röpülj gyalog." (1853. jún. 10. Lévaynak.) _- 45, 84, 86,
88, 103, 107, 123, 146, 151, 225, 238, 254, 312, 568, 595, 685, 720, 809, 810,
812, 814, 819, 835, 836, 839, 845, 847, 860, 883, 900, 904, 948, 1042, 1076

L1szT FERENC (1811_1886) _ az akkor magyarországi Doborjánban szü-
letett. „Szóban és írásban mindig magyarnak vallotta magát". Tízéves
korában költözött szüleivel Bécsbe, k t év múlva Párizsba. Ezt megšelő-
zően adta első pesti hangversenyét. _ Az 1838-as árvizről az újságo ból
értesült; a károsultak javára Bécsben hangversenyezett. _ 1840-ben Pest,
Győr, Pozsony, Sopron, Kismarton _ hangversenyeinek szinhelyei, ez-
úttal a Nemzeti Színház és a létesítendő hazai zenei konzervatórinm
javára. _ 1841-ben írta hozzá Vörösmarty: Liszt Ferenchez c. költeményét.
1846-ban ismét Pestre érkezett; ekkor festette le Barabás Miklós s ekkor
hallgatta meg Erkel Hunyadi Lászlóját. Országos körútjának főbb állo-
másai: Pécs _ Temesvár _ Arad _ Nagyszeben _ Kolozsvár. _ 1856-
ban a hercegprlmás felkérésére komponálta az Esztergomi misét. _ (Ld.
Szabolcsi Bence _ Tóth Aladár: Zenei Lexikon, II. k. Bp. 1965.) _ 85,
730. 731. 836, 949. 953. 1092-94 _

LIv1Us, TITUS (1. e. 59-1. u. 17.) _ (AJ.kk. XV. k. 857. l.) _ Róma törté-
netét tárgyaló műveivel AJ. _ önéletrajzi levele szerint _ már a sza-
lontai algimnáziumban megismerkedett. _ 556, 1019

LONGFELLOW. HEERY WADSWORTH (1807-1882) _ (AJ.kk. XV. k. 857. 1.)
- 374. 845. 950. 956

Lonkay Antal _ tankonyvíró. _ 1098
LONOVICS JÓZSEF (1793_1867) _ Csanádi püspök, akit a szabadságharc

után nemzeti érzése miatt bebörtönöztek. Utóbb amnesztiát kapott, majd
kalocsai érsek lett. _ 905

Lorá.1:ıtffy Zsuzsanna (1600 ?_1660) _ I. Rákóczi György fejedelem fele-
sége. Sokat áldozott a sárospataki, gyulafehérvári, kolozsvári, nagyváradi
re . főiskolákra. _ 1055

LOSONCZI NAPTÁR _ az 1857, évre Czelder Márton szerkesztette. _ 726,
1084

LOSONCZI PHŐNIX _ (AJ.kk. XV. k. 857. 1.) _ III. kötete 1852-ben jelent
meg, benne AJ.: Az ó torony c. költeményével (158. l.) _ 39, 153, 242,
564, 816. 823, 863, 899, 956 _

LOSONCZY LÁSZLÓ (1812_18792 _ költő, tanár. 1853-ban a kecskemétı
gimnáziumot a kõrösivel cser lte fel. _ Verset írt Petőfihez és Aranyhoz.
_ Benkó Imre egy mind AJ.-ra, mind Losonczyra jellemző történetet
hallott, nyilván Szilágyi Sándortól: „A tanári szobában ült Arany Mento-
viccsal és több tanártársával, midőn az ablakból meglátták, hogy jön
Losonczy. Mikor már Losonczy léptei az ajtóhoz közel hangzottak, Arany
ezt mondta: 'Bizony hiába is beszéltek, fűzfa-poéta Losonczy !' _ A
többiek ellenkeztek, Losonczy pedig az ajtó elõtt megállva hallgatta a
vitatkozást, s végre indulatba jőve evesen benyitott. Arany e lperczben
felállott s így szólt: 'De ugyan az isten áldjon meg benneteket ho ebben a
poesisz Bátorkeszi, Marót számát szaporítja P' A kollegák hangos kaczajra
akadtak s Losonczy is kénytelen volt elnevetni magát, mert az idézett

sor nem az 6 verseiből való volt, hanem Losonczy István múlt századbeli
hires kőrösi tanár országıszerte ösmeıt Hármas kis tükõré-ből.” (Benkó,
66- 67. 1.) _ A népies angon verselõ Losonczy L. Költeményeinek I.
kötete 1853-ban jelent meg. _ 72, 92, 99, 112, 123, 241, 268, 286, 324,
351. 359. 448. 575. 581. 670. 674. 089. 735. 842. 845. 851. 893. 898. 903.
915. 940. 943. 958. 975. 977. 1035. 1052. 1072. 1077

Losonczy László _ AJ. nagykőrösi tanítványa. _ 960
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LCÉONCZY sóGOR ( :'_1853) _ Tompáné testvérének, Soldos Lóıinak (Laura)
'e 2 8fl - -' 3 . 937

Losontzi (Losonczy) István (1709 _1780) _ (AJ.kk. XV. k. 857. l.) _ Hár-
mas kis tükör (1771.) c. munkájában a magyar történelmet és földrajzot
kérdés-feleletekben dolgozta fel. _ 940, 1021

LOVASSY CSALAD _ Szalontán _ (AJ.kk. XV. k. 857. 1.) _ Lovassy András-
ról, mint a család ,,legőszintébb" tagjáról ír Ercsey 1855-ben. _ id. Lovassy
Ferencék 1852-ben megünnepelték 25. éves házassági évfordulójukat. _
ifj. Lovassy Ferenc iro alompártoló; 1853-ban vette feleségül Baranovics
Rózát, aki franciából fordított és Szalontán műkedvelői előadáson is fellé-

ett. _ Lovassy Mihály (1'1856) _ aktívan részt vett a város közéletében
lld. AJ.kk. XIII. k. Nagyszalontai iratok). _139, 271, 287, 366, 857, 858,
908. 9Í5» 945

Lovász Imre _ 1836-ban kiadta Fazekas Mihály Verseit. _ 868
LŐRINCZ ANDRÁS (1826-1848) _ költő. Verseí a korabeli folyóiratokban

jelentek meg. Mint honvéd esett el a szabadságharcban. _ 84, 835
LUGOSSY JÓZSEF (1812-1884) _ (AJ.kk. XV. k. 858. l.) -- Ez években a

debreceni kollégiumban héber-, majd görög nyelvet tanított. Már ekkor
gyűjtötte befejezetlenííl maradt főnıűve, a Magyar Csillagisme anyagát.
Ebből küldte AJ.-nak költői feldolgozásra a Haáakuta c. részt, fent maradt
levele kíséretében. AJ. válasza elveszett. _ 76, 229, 411, 420, 784, 833,
972. 974. 1112

LUKACS LASZLÓ - könyvnyomtató. _ 827
LUKŠCS PAL (1801-1873) _ (AJ.kk. XV. k. 858. 1.), ifjúsági író. _ 292.91
Lukinich Imre (1880-1950) történész, _ 1105
LUZSINSZKY CSALÁD _ Tompa tisztelői közé tartoztak Kassán. _ 83

MACAULAY. THOMAS BABINGTO-N (1800-1859) _- angol történetíró, politi-
kus, az MTA külső tagja. Legjelentősebb műve: Anglia története II. jakab
trónralepésétől I-VI. k.. melynek 1_III. kötetét Csengery Antal fordí-
totta magyarra. (Pest, 1853.) -- Ez szerepel AJ. Nagyszalontára került
könyveinek jegyzékén. (Ld. Debreczeni Ferenc: A]. Kõnyvtárának kata-
lőgusa. MTAK Kézirattára, Ms 5234/17. sz.) _ A mű fordítását utóbb
Zichy Antal fejezte be. _ 383, 925, 961, 969

Mack József (1818_1868) _ honvéd alezredes. A szabadságharc után ösz-
szeesküvés gyanúja miatt elmenekült Magyarországról. _ 925

MADASS GYÖRGY (1809-1872) _ (AJ.kk. XV. k. 858. 1.) _ a szalontai
Csonkatorony telke eredetileg az ő tulajdonában volt (Debreczeni István
közlése). _ 1853-ban a Kenyeres családdal került kapcsolatba: feleségül
vette Kenyeres Zsuzsát (1829 -1889, sírfelirata szerint). _ 1854-ben
Madass _ mint ref. ,,ecclesiai fõg0ndn0k" _ hívta meg AJ.-t a szalontai
algimnáziurnhoz tanárnak. _ E korszakból két AJ.-nak szóló levelét
ismerjük; AJ.-tól egy Madassnak írt elv. levélnek van nyoma. _ 55, 115,
272. 273. 287. 366. 466. 467. 471. 780. 998. 915. 945. 999-92. 995. 1110

MAGYABR CHRESTOMATHIA - Toldy Ferenc füzetes szöveggyűjteménye. -
I59. 66

MAGYAR EMLEKLAPOK 1848-49-ből. _ (AJ.kk. XV. k. 859. 1.) _ 8, 242,
564, 737, 778, 788, 806, 854. 899, 1095, 1108, 1109, 1114

MAGYAR I-IÍRLAP _ (AJ.kk. XV. k. 859. l.) _ a Szilágyi Ferenc szerkeszté-
sében megjelenõ kormánylap 1852. júl. 1-től Budapesti Hirlap c. jelent
meg; ld. ott. _ 45, 819, 822

Magyar Írók _ Dánielik Lajos adta ki, 1856-ban. _ 1076
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MAGYAR ÍRÓK ARCZKÉPALBUMA _ mint a Hõlg futár kiadványa, Berecz
Károly szerkesztésében jelent meg 1855-ben, KJ. arcképe is benne volt,
a kísérő szöveghez Berecz AJ. önéletrajzi levelét használta fel. - 569. 638,
676, 1028, 1030, 1034, 1035, 1059, 1060, 1066, 1074, 1104

MAGYAR ÍRÓK FÜZETEI - (AJ. kk. XV. k. 859-860. 1.) - 1850-ben Szilágyi
Sándor szerkesztésében jelent meg. _ 564

MAGYAR ÍRÓK PALYAKÖNYVE (1856.) _ Vahot Imre kiadványa _ 1060
MAGYAR IRÓK SEGÉLYEGYLETE _ eszméjét Pompéry János vetette fel

1854-ben, de akkor nem engedélyezték. _ 450, 477, 984, 994
MAGYAR MIHÁLY - könyvárus. _ 618
Magyar Misi _ 375, 837, 951, 956
MAGYAR MÚZEUM _ ld. ÚJ MAGYAR MÚZEUM
Magyar Műhely _ 1863-tól Párizsban megjelenő ,,l1cdalmi, rıiűvészeíi és

kritikai" folyóirat. _ 1031
MAGYAR NÉP KÖNYVE, A (MNépK.) _ A levelekben általában mint .lvˇıää

könyvét emlegetik. Szerkesztette Csengery Antal és Keménãf Zsigmon .
Kiadó Számvald Gyula, Emich Gusztáv bizománya.- Szépiro almi és köz-
gazdasági folyóirat; az Ú`j:ıdagyMúz. szerint: ,,Tartalmát oktató és mu-
attató elbeszélések, tört eti rajzok, gazdászati S természettudcmányi

értekezések képezik. Cél: közhasznú ismeretek _ vonzó, mindenkinek
érthető formában". (`ÚjMagyMúz. 1854. I. k. 399. l.)

A Magyar Nép Könyve 1854. máj. 15-én indult. Füzetenként adták ki,
egy-egy éven, azaz köteten belül folyamatos lapszámozással. A folyó-
irat 1856 kiããe-péig jelent meg. _ A szerkesztõkön kívül munkatársai vol-
tak: AJ., G ai Pál, Brassai Sámuel, Vörösmarty, Erdélyi János, Tcmpa
és igen sok Petõfi-vers is megjelent benne.

Arany v e r S ei a Magy. Nép Kõnyvében: 1 8 5 4-ben: Mátyás anyja
(I. k. 39-41. 1.) -- A fillemüle. gaz mese. (I. k. 310-314. l.) _ 1 8 5 5-
ben Zács Klára nótája (II. k. 253-256. 1.) _ 1 8 5 6-ban: Pusztai dal
(későbbi címén: A betyár) Itt: I. részének 1-4. versszaka (III. k. 9. l.) _
404. 419. 429. 434. 448. 451. 473. 474. 484. 486. 515. 564. 585. 712. 957. 969.
976-81.983-85.990.992.993.997.1000-1001.1037.1045.1064.1072

MAGYAR NEPLAP _ „Politikai ,ismeretterjesztő és szépirodalmi képes újság"
a Szt. István Társulat kiadásában. 1856. június 15-től jelent meg Szabó
Alajos szerkesztésében. A külpolitikai rovatot Emődy Dániel vezette. _
448.582.707

Magyar Olvasókõnyv _ 528, 743, 760, 1009, 1098, 1104
MAGYARORSZÁG ÉS A NAGYVILAG KÉPEKBEN -Vahot Imre füzetes kiadvány

kísérlete 1835-ben. _ 524
MAGYAR SAJT _ 18 55-től Bécsben, Török János szerkesztésében ntegjelenő

politikai hírlap. _ 1856 végén a kiadói jogot Heckenast Gusztáv vásá-
rolta meg. 1857-től a lapot Pestre helyezte át és szerkesztését Hajnik
Károlyra bízta. 755, 781, 789, 1110, 1114

MAGYAR THÁLIA -- „Játékszíni Almanach" 1853-ra. Alapította és szerk esz-
tette: Vahot Imre. Kiadta: Müller Gyula. -- AJ.: Magyar Misi c. költe-
ménye ittdjelent meg (213_214. l.)._ 123, 146, 242, 564, 851, 860, çco, 956

Magyar Tu ományos Akadémia (Magyar Tudós Társaság) 3- 560, 578,
1024, 1033, 1053, 1107

MAHABHARATA _- az indek nemzeti éposza az í. e. 4. sz.-ból. AJ. 2 Széýtani
előismeretekben így irt róla: „A hindunak több, szanszkrit nšelven írott régi
hőskölteménye van, mellynek szerzője nem tudatik; ezen ősköltenfények
egyikének (Mahábhárata) episcdját épezi a kellem teljes Nala és Dama-
janti cimű költői beszély." (AJ.kk. X. k. 638. l.) _ Ez Damajanti király-
lány szerelmi történetét tartalmazza. _ 378, 383, 957, 961
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MAJTHENYI FLÓRA (1837_1915) _ költő, „Flóra” néven írt. 1856-tól Tóth
Kálmán felesége, utóbb elváltak. _ 685, 1052, 1076

MARIUS, GAIUS (i. e. 156_86) _ római hadvezér, politikus. Megreformálta
a hadsereget. Vetélytársa az arisztokratákra támaszkodó Sulla, aki le-
győzte. Marius Atnkába menekült: ekkor bolyongott „Karthagó rom-
jëin" . (mint azt Coignet megfestette). Utóbb visszatért, elfoglalta

ómát, consullá választották, de még az évben meghalt. _ 384, 961
MARKALF = Salamon királynak, az Dávid király fiának Markalffal való tréfa-

beszéáeknek rövid könyve. Kolozsvár, 1577. _ Sokszor kiadták. Tárgya a
bibliai király és a tanulatlan Markalf vetélkedése. _ 254

Márki Sándor (1853-1925) _ történetlró. _ 1026
Márkus Ferenc _ Nagyszalonta városi jegyzője. AJ. mellette volt írnok

1839-ben. Utóbb a Csizmadia céh jogügyi tanácsadója volt. _ 1024
.ál/IÍARRYAT, FREDERICK (17982_1848) -E angšol rıšgényíró. _ 721

18721 071719 - 429.433. 64. 976-9 9. 9 2. 9 4
MŠTYÁS KIRÁLY, HUNYADI (1440_I490) _ (AJ.kk. XV. k. 863. l.) - 382,

64
MÁTYÁSI JÓZSEF (1765 körül-1849Í) --- ügyvéd, költõ. Mint Fekete János

lovasgenerális titkára, Csokonait őnöke segítő figyelmébe ajánlotta. Ver-
sei nem jelentősek. _ 681, 1075

MEDECZ _ pesti pipakészítő. _ 504
MEDGYES LAJOS (1817_1894) _ (AJ.kk. XV. k. 863. l.) _ ez években

folyóiratokban verseket, a VasÚjs.-ban „Erdélyi leveleket" közölt. _
1856-ban Tompa felkereste S vendége volt Dézsen. _ 767, 769, 770, 772,
775, 835, 1106-108

MEGYER1 FERENC, K ,,Cseres" _ nagyszalontai lakos; 1852-ben érdeklődött
AJ.-ék szalontai háza iránt. AJ. és Megyeri egy-egy levelének van nyoma.
_ 27, 29, 311, 321, 811

MEGYER1 KÁROLY (1798--1842) _ a Nemzeti Színház komikusa. Halálára
Vörösmarty epigrammát írt. _ 224, 892

MEISSNER, ALFRED (1822_1885) _ (AJ.kk. XV. k. 863. l.) _ 374; 950,
955

MENTOVICH FERENC (1819_ 1879) - (AJ.kk. XV. 863-864. 1.) _ Tréfásan
'Mentowszki"-nak is emlegetik. Mint Darwin tanainak híve, tanította

a kőrösi gimnáziumban a természettudományokat. 1854-ben jelent meg
Száraz lornbok c. verskötete. Gšmlai Mentovich fantáziáját ,,szegényes"-
nek, egész költészetét „utána rzés"-nek minősítette a BpHírl.-ban írt
kritikasorozatában. AJ. úgy érezte, ezért kollégája Ő rá neheztel. _
Mentovich szerkesztette tanártársai felderítésére a Charivari c. élclapot
(ld. Chaıivarinál). 1856-ban vált me a kőrösi gimnázíumtól: Marosvásár-
helyre költözött, ott tanított. _ E korszakból Mentovichtól egy AJ.-nak
írt levelet ismerünk. _ 24, 31, 43, 45, 59, 84, 90, 91, 93, 94, 123, 126, 136,
146. 150. 205. 214. 225. 227. 349. 351. 359. 377. 381. 382. 399. 391. 424.
428. 434. 443. 448. 459. 475. 488. 491. 494. 509. 511. 517. 525. 575. 580.
604, 609, 613, 623, 633, 639, 666, 670, 671, 674, 682, 685, 689, 693, 695,
696. 699. 705. 715. 727. 728. 736. 749. 758. 768. 773. 778. 795. 818. 835.
842. 852. 888. 895. 898. 997. 932. 949. 943. 957-59. 964. 984. 999. 1095.
1006, 1011, 1032, 1035, 1036, 1042, 1044, 1046, 1048, 1052, 1053, 1071,
1073, 1076, 1077, 1080, 1081, 1084, 1085, 1090, 1092, 1095,' 1100, 1103

MÉSZÁROS _ nagykőrösi lakos, aki 1852-ben AJ.-ék távollétekor lakásukra
vigyázott. _ 92

MEZEY FERENC _ (AJ.kk. XV. k. 864. l.) _ 1854-ben nevezték ki szalontai
főbírónak. _ Ő kérte fel AJ.-t a város nevében, hogy festesse le magát
Barabás Míklóssal, Szalonta költségére. _ AJ.-tól két Mezeynek írt
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levél maradt fenn S egy elv. levélre lehet következtetni, míg Mezeytől csak
két elv. levélnek van nyoma. _ 20, 40, 41, 115, 138, 191, 193, 194, 228,
259. 272. 453. 53°. 535. 59°. 592. 597. 690. 715. 733. 742. 751- 755- 314-
817, 854, 858, 880, 908, 988, 1004, 1039, 1095, 1097, 1106

Mihó László (1817_1855) _ ref. lelkész Kecskeméten. _ 1085
MIKES KELEMEN (1690-1762) _ 455
MIKÓ IMRE gr. S805-1876) _ politikus, történetíró, ,,Erdél Széchenyi-

jének“ nevezt k. _ A nagyenyedi kollégium meoénása. Ez éyvekben szer-
kesztette az Erdélyi történelmi adatok c. kiadványt. - Amikor 1856-ban
Tompa Erdélyben járt, megszervezte Mihály-napi ünneplését. _ 769, 1 107

MIKULAS JÁNOS _ 1853-ban megbízták a prot. iskolák felügyeletével. E
tisztet előtte Szőnyi Pál töltötte be. A kőrösi gimnázium iránti jóíndulatá-
nak több jelét adta. Weis Jánost, aki Eperjesen diáktársa volt s aki a
szabadságharcban is részt vett, ő javasolta tanárul a kőrösi gimnázium-
hoz. Lévay ellenszenvvel ír róla. _ 206, 217, 240, 249, 261, 280, 419, 575,
589Š731.743.885.889.898.993.995.913.974.1932.1035.1969.1993.
109

MILTON JOHN (1608-1647) _ Angliának _ saját korában _ Shakespeare
után legnagyobb költője. Fő muvét: Elveszett Ăés újra visszanyert) para-
dicsom c. Bessenyei Sándor fordította franciáb l magyarra. (Kassa, 1796.)
_ AJ. széptani jegyzeteiben annak illusztrálására, hogy az eposzi tárgy-
nak ,,nagyszerűnek" kell lennie, mutatja be Milton Elveszett paradicsomát,
,,a pártos angyaloknak lázadását Isten ellen, s ezzel párhuzamban az első
ember bűnbeesését, bukását". (AJ.kk. X. k. 549-550. 1.) _ 169, 1020

MINDSZENTY GEDEON (1829-1847) _ kat. pap, költő. Egy AJ.-nak írt
elv. leveléről tudunk. _ 556, 733, 1094

Mirza-Shaffy ferzsa kõltőbill _ 1104
MOGYORÓS „uram” - szalontai előfogatos. - 192
MOHAMED (MEHEMED) _ (571-623) _ az izlám alapító prófétáj a. a Korán

(= olvasni való) alkotója. _ 636
MOLIERE (1622-1673) _ (AJ.kk. XV. k. 864. 1.) _ 560, 874, 1024
MOLNÁR ALBERT _ ld. SzENCz1 MOLNÁR ALBERT
MOLNÁR ANTAL _ ref. lelkész. _ 526
MOLNÁR GYÖRGY _ szalontai kortes. _ 405
MOLNÁR ,,uram" _ kőrösi kocsis. _ 91, 93, 842
MONARD. (CHARLES) _ (AJ. kk. XV. k. 864-868. 1.) _ Tisza Domokos

angol nyelvmestere. _ 15, 37, 806, 808, 815, 843, 1030
MONTGOMERY, FLORENCE _ 19. sz.-i angol regényirónő. _ Magyarul meg-

jelent műve: A gyermeksziv rejtelmei. _ 374. 950, 955 .
MOORE, THOMAS (1779-1852) _ (AJ.kk. XV. k. 865. l.) _ AJ. Moore-

fordításai ez években: Esziinkbe jusson. . . (Forgeth not the field) _ A
dalnok elhnllt . . . (The Minstrel-boy 2. vrsz.) _ AJ.-t e részlet lefordítására
Petőfi emléke ihlette. _ Oh[ ne bántsd a költőt . . . (0h! Blame not the
Bard. . AJ.kk. I. k. 153-155. I.) - Ld.: Képes Géza: Aj. forditásai
Thomas Moore költeményeiből It. 1952. 320-326. 1. _ 1853-ban jelent
meg Szász Károly fordítás kötete: Moore Tamás Költeményeiböl. c. AJ. a
Moores poetical works c. kötetet Tisza D. könyveiből emlékül kapta. _
99.144.373.374.376.721.851.854.859.8õ0,867.9oz.949.954.987.1065

Mnrány ostroma _ 46, 59, 68, 562, 768, 771, 828, 829, 1055, 1106, 1107
MURRAY, John (1778-1843) _ Byron egyik kiadója. _ 120, 851
MÚZEUM _ ld. Új MAGYAR MÚZEUM
MÜLLER (MÜTTER P) _ szalontai írnok, műkedvelő színj átszó. _ 478
MÜLLER GYULA _ könyvkiadó. Megjelentette Thales, Bernard magyar

költőlcre írt verseinek gyűjteményét. _ 41, 47, 52, 258, 632, 811 , 818
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MÜLLER GYULA NAGY NAPTÁRA 1853-ra. 1854-re. _ Friebeisz István szer-
kmztette. _ AJ.-tól itt jelent meg 1853-ban A jóka ördöge, 1854-ben:
Allegéria címen: A hegedű c. víg legenda, 82-83. l. _ A Naptár szerzői
közt szerepel: Tompa, Lévay, Obernyik, Pompéry, Tóth Kálmán stb. _
564. 895. 899. 992. 1929

NÁDASDY TAMÁS gr. és édesapja _ Gyulai Pál 1856-ban elhunyt tanítványa
és édesa ja. _ 632, 782, 1002, 1029, 1060, 1069, 1087, 1110, 1112

NAGY AMELIA _ Ercsey Sándorn testvére _ 445, 446, 478, 481, 483.
608, 907, 922, 982

Nagy Gábor, O. (1915-1973) _ irodalomtörténész, Szólástörténész. _
989, 1063

NAGY IGNÁC (1810-1854) _ (AJ.kk. XV. k. 865-866. l.) _ mivel a Höjgy-
futár 1852. okt. 6-i számában újból lenyomatta Toldy Ferenc érte en
bírálatát A nagyidai cigányokról, AJ. megneheztelt rá s amíg Nagy Ignác
szerkesztette, nem írt a Hölgyfutárba. _ 24, 34, 44, 107, 112, 181, 241,
411, 816, 819, 846, 847, 877, 898, 899, 971, 978, 1007, 1034, 1042, 1052

NAGY IMRE (1817-1840) _ Árpád c. balladájával pályadíjat nyert a
Kisf.T.-ban. Verseí a debreceni Lant c. díáklapban is megjelentek. Korai
halála miatt nem válthatta be a hozzáfűzött reményeket. _ 84, 8 3 5

NAGY ISTVÁN, K. _ AJ. unokalıúgának, Jámbor Katának a sógora. _ 57,
701, 1082, 1088

NAGY JÁNOS és felesége Ercsey Zsuzsanna, Aranyné testvére. _ 7, 19, 82,
290, 520, 916, 805, 810, 823, 834, 916, 1007, 1040

NAGY JÓZSEF _ volt ceglédi, majd kőrösi kántor. _ 580, 1035
NAGY JÓZSEFNE _ szalontai ismerős. _ 479
NAGY KÁROLY _ földműves, felesége Ercsey lány, AJ.-né és Ercsey Sándor

testvére. _ 50, 82, 366, 700
NAGY LAJOS _ 1851-ben hunyt el Szal0ntán;_Bíhar megye ,,esküttje"

volt. _ 7. 225, 805
NAGY LÁSZLÓ _ Arany László osztálytársa a kőrösi gi.mná.zíumban. _ 667
NAGY SÁNDOR (1825-1885) _ szalontai lelkész. _ 20, 272, 479, 481, 482,

627, 669, 810, 814, 995
NAGY SÁNDOR, ,,öreg" _ szalontai ismerős, aki 1855-ben hunyt el. _ 608
NAGY SÁNDOR (1820-1902) _ a pápai ref. gimnáziumban Petőfi iskolatársa

volt. N. S. Versei 1852-ben jelentek meg. AJ. nem sokra tartotta költé-
szetét: „Nagy Sándor |Tóth Andor | Alles einandor" _ írta tréfásan
Lévaynak 1853. jún. 10-én. _ 243, 424, 428, 900

Nagy Sándor (1886-1965) _ ref. egyháztörténész. _ 833
NAGY SÁNDOR, K. - földműves, AJ. nővére leányának, Jámbor Katának a

fë110- - 537. 701. 745. 746. 1082. 1099
Nagy Képes Naptár _ 1029
Nagy Naptár _ 1029
NAGYENYED1 ALBUM (ENYED1 A.) _ (AJ.kk. XV. k. 868. 1.) _ betiltott II.

kötetét Szilágyi Sándor Nők könyve c. adta ki. _ 8, 242, 564, 806, 899
NAPLÓ _ ld. PESTI NA1>1.ó
Natnram furcd e:?ellas _ 1044
NEFELEJTS _ K pes irodalmi folyóirat, Frlebeisz' István szerk., 1855-ben

hét füzet jelent meg belőle. Tompa is küldött verseket bele. _ 524
Néma bú _ 1067
Nemes N Agnes _ költõ, műfordító. _ 863
Németh ga _ AJ. és Kolbenheyer Móric irodalmi kapcsolatait tárta fel

1938-ban. _ 970, 971-73, 1012
NEMZETI KÉPES NAPTÁR 1856-ra. Szerk.: Tóth Lőrinc, Brassay Sámuelés
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Galgóczy Károly. _ AJ.-tól itt jelent meg a Zács Klára (44-45. l.). _
600, 1045

NÉP BARÁTJA. A _ (AJ.kk. XV. k. 870-871. l.) _ 563, 1027, 1038
NÉP KÖNYVE _ ld. MAGYAR NÉP KÖNYVE
Nepos, Cornelius (i. e. 1oo_32) _ római történetlró. _ 819
Népszabadság _ 1849-ben tervezett néplap _ 881, 998, 1052, 1111
Névnašqa _ 958
NEY RENC (1814-1889) _ if'úsági iró, szerkesztő. _ Kiadta

Garay összes kö teményeit 1854.) ãyûıjtött a Garay árvák javára. _
AJ.-tól egy Ney Ferencnek írott lev maradt fenn. _ 316, 332, 387,
928. 934. 963

Ney Klára-Mária _ a Ney Ferenc élete és munkássága c. doktori dolgozat
szerzője (Bp. 1943.) _ 928

NIBELUNGEN NOTH, LIED _ (AJ.kk. XV. k. 871. 1.) _ 169, 219, 236, 243-
246, 396, 872, 890, 900, 901

NŐK KÖNYVE MDCCCLIII.-ra" kiadja Szilágyi Sándor. Pest,
1853. _ a NAGYENYEDI ALBUM II., betiltott kötete, cimlaplán belül ol-
vasható is, hogy: ,,A jövedelem a nagyenyedi szerencsétlen némi segé-
lyezésére fordittatik.” _ AJ. itt közölt versei: Mint egy alélt vándor . .
(66_67. 1.) _ Ráahel (221_225. 1.) _ 242, 300, 313, 342, 360, 443, 448,
564. 899. 921. 937

NUSZBECK szalontai építő mester. _ 54, 81

NYILAS SAMU (1830-1874) _ ref. lelkész Miskolcon, verseketis irt. _ 44
Nyirák Lajosné _ Nyirák Ilona, Magurányi Sándorné _ AJ. levelet őriz-

tek. - 1093

OBERNYIK KÁROLY (1815-1855) _ beszély- és drámairó. Kölcsey Ferenc
unokaöccsének, a Parainesist ihletõ Kölcsey Kálmán nevelője volt, majd
a kecskeméti gimnáziumban latin tanár. _ Az 1855-56. tanévtől a
nagykőrösi gimnáziumhoz hívták meg, Ács Zsigmond helyére. AJ. és
tanártársai ekkor irták tréfás levelüket neki, azonban már nem jutott
kezéhez, mert 1855 nyarán a kolera elől Pestre menekült; ott azonban
aug. 17-én negyven éves korában éppen e járvány: az ,,epemirigy" áldo-
zatául esett. _ 24, 72, 574, 576, 580, 634, 811, 1031-1033, 1035, 1o49,_1o72

Oh, M nézz rám! . . - 807, 810, 999, 1079
OLÁH GEDEON (GÉCZI) _ miskolci tanár _ 261, 905
OLÁH KÁROLY ((1826-1875) _ (AJ.kk. XV. k. 871-872. 1.) _ A szabadság-

harc után ül özték. _ Utóbb Debrecenben volt _ 228
OLÁH MIKLÓS (1493-1568) _ humanista történetiró, fõăap, II. Lajos király

titkára. Mohács után Mária királynét a Németalíöl e kisérte. Ott irta
Hungaria et Atila c. művét. - Új kiadása: Hungaria, Athíla. Kiadta:
Eperjessy Kálmán és Juhász László. 1938. _ 219, 890

OMER PASA (1806-1871) _ az 1853-i orosz-török háború fővezére. Ere-
deti neve: Latas Mihály, aki huszonkét éves korában lett mohamedán.

21, 9 5
ORÉZY LÕ7RJ1~TC (1718-1789) _ költő, tábornok, majd fõispán. _ Írásra

Bessenyei György biztatta. _ Költészete konzervatív felfogást tükröz.
A paraszti környezetet friss, realista színekkel festi. -`- 84, 977

ORGANISATIONS ENTWURF _ „Entwurf der Organisation der Gymnasien
und Realsehulen in Oesterreich. Vom Ministerium des Cultus und Unter-
riehts.” Wien, 1849. _ Thun, Leo osztrák közoktatásügyi minisztertõl.
Ezt az önkényııralom a mtaãăıar közıé-iiskolák számára is kötelezővé
tette. Csak az Entwurf köve ényein megfelelõ gimnáziumok és reál-
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iskolák kaphattak nyilvánossági jogot, állíthattak ki mindenütt elfogad-
ható bizoı1{1;1:ványokat s _ császári biztos felügyeletével -_ tarthattak
érettségi gákat s adhatták ki az egyetemi tanulmányokhoz jogosító
érettségi bizonyítványokat. _ Az Entaıägf, pozitív intézkedése vo t, hogy
a gimnáziumokat egységesen nyolc oszt yuvá fejlesztette s az ilyen ,,fő-

" áziumok“-nál tizenkét r. tanárt kellett alkalmazni. _ A tanárok
ãeti óraszáma így általában tizennyolc volt. A tanároknak állami bizott-
sági előtt kellett vizsgázniok. de a vizãlglát _ kivételes esetekben _ elen-
ge ték, így AJ.-nak is. _ A tanári ások betöltését az állami szervek
nem mindig hagyták jóvá, mint pl. Szász Károly esetében sem. _ Az
Erıtwurf a fenntartó testületektõl _ AJ.-ék esetében _ a na ykőrösi ref.
egyháztól az iskolához szükséges anyagi alapot is megkövetelgte. _ E ren-
.delet a prot. iskolákat megpsztotta a századok folyamán kialakult gya-
korlattó , attól hogy ° ebb helyeken, mint pl. Nagyszalontán is _
né osztályos algimnázıurnmal, csekélyebb anyagi áldozattal lehetőséget
adíyáttak a továbbtanulásra. Az iskolák felügyeleti joga is az államé
volt. Az országot behálózó öt katonai kerület mellett egy-egy iskolai
tanács is működött. _ A prot. iskolák személyi felügyeletére Szőnyi
Pál után _ 1853-tól Mikulás János kapott megbízást. (Ld. Nagykőrösi
iratok, AJ.kk. XIII. k. 485-486. 1., továbbá Hegedűs András: Arany
jános a katedrárı. Bp. 1957. 21. 1.) _ 233, 833, 895

Országos Nagy Naptár _ Szerk.: Jókai. _ 1029
Ország-Világ _ képes hetilap 1880-1938 között. _ 1097
OSMANOGRAPEIA _ ld. DEcs1 SÁMUEL
0sT-DEUTSCHE POST (Wien) _ (AJ. kk. XV. k. 872. 1.) _ 836
OSVÁTH IMRE (1815 kb.---1892) _ (AJ.kk. XV. k. 872-873. 1.) _ id. Tisza

Lajos fölötti emlékbeszéde 1856-tól, továbbá annak özvegye, Teleki Juli-
anna „végtiszteletére” mondott halotti imája 1863-ban. nyomtatásban
is megjelent. _ 228

0v1D1Us, PU13L1Us O. NAso (i. e. 43-i. sz. 18.) _ (AJ.kk. XV. k. 873.1.)
_ a latin lírai költõtõl AJ. ifjúkorában elsősorban Metamorphosis c. mű-
vét ismerte. Széptanííeégyzeteíben a Metarnorfhosís legismertebb történe-
tét: _ a kegyesség" rt az istenek által é Ő fákká változtatott Phile-
mon és Baucis történetét idézte lpéldaként a népmese, monda, mítosz,
legenda, valamint a ,,költői beszé y" sajátságait tárgyaló részekben. (Ld.
AJ.kk. XV k. 548, 553. l.) _ 556

Ősszel - 85. 319. 320. 375. 836. 837. 929. 933. 936. 938. 941. 956. 1092
Pais Dezső (1886-1973) _ nyelvészeti életműve mellett _ e korszak kuta-

tóinak _ nélkülözhetetlen Kemény Zsígmorıd és az irodalmi élet c. tanul-
rnánya. (ItK 1911.) _ 832, 882, 1105

Pl}JER ANTAL (1817-1881) _ kat. piap, költő. _ 84, 591, 835, 1039
PAKH ALBERT (1823-1867) _ (AJ. k. XV. k. 873. l.) _ a szabadságharc

alatt külföldön gyógykezelték, 1850-ben tért haza. Kezdetben a Nemzeti
Kaszinó könyvtárosa, továbbá szerkesztette az Újabbkorz' Ismeretek Tárát.
Nem lévén „forradalmi múltja". mint szerkesztő is szóba jöhetett. _
Ezzel kapcsolatban írta Bérczy Károly 1852. okt. 1-én Gyulainak:

mint mondja, kapna szépirodalmi lapra engedélyt, csakdpossi-
bilis 'embert tudna szerkesztőül nevezni. Móricz [Jókai] nem foga tatva
el a felsőbbség által, te sem, én sem. Most Pákh Berti van indpetto ; ellene
hihetőleg nem lesz kifogás.” (GyulaiLev. 145. l.) _ Így in thatta meg
Pákh 1853 januárjában e korszak legrangosabb folyóiratát, a Szépirodalmi
Lapokat, _ Az induláskor Pákh helyzetét nehezítette, hogy ugyanakkor
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kapott lapengedélyt Festetich Leo gr. a Déltbáb c. színházi folyóíratra s
Jõ ait _- aızıtz Paıtıı bizton azamitott ._ a Dzsuõeõnaıt nya-te meg. így a
szerkesztő legfőbb seätsége Gyulai lett. A szinte mozgásképtelen Pákh
Albert benne nemcsa ,,főınıınkatársat", hanem a lap valóságos „min-
denesét" nyerte. _ AJ. örömmel fogšadta kettejük vállalkozását. Azon-
ban A.B.C., azaz Kazinczy Gáborna a népieskedők ellen írt cikkében
saját magára is célzásokat_ sejtett s megneheztelt. Pákh nem győzte magát
mentegetnı. Levélváltásaık, majd találkozásuk eloszlatta AJ. nehezte-st ezt de °,t°.:ta,..“z:.fl.>;°;'t+f~*. még seg t°ffl8“t:.- AL azSz lroamı' apo a a r zetesen .a oyira ._P
a ŠŠ.épirod.Lap0kat mmdössze egy fél évig tudta fenntartani. Hiveinek
reménykedése ellenére sem sikerült újra megindítania. _ 1854-ben Pákh
alapította a nagysi.kerű Vasárnafiı Újsáícët, amelyet haláláig szerkesztett.
_ Agi-tól e korszakból egy Pá nak levél maradt fenn s négy elv.
level ek van nyoma, míg Pákhtól kilenc AJ.-hoz intézett levelet isme-
ríiıık (ezekből egy, szerkesztői üzenet). _ 44, 132, 133, 140-142, 147,
154, 158, 163, 168, 170, 171, 174, 182, 186, 194, 195, 205, 222, 226, 227,
241.243.262.3°6.311.313.327,323.342.371.334»473-494.512zs17.
525. 706. 786, 812. 855. 857-860, 862, 863, 865, 867, 873-875, 878,
879.881.885.391.894.898.899.902.903.915.923.924.932.943.953.
'960, 973, 985, 1002, 1078, 1084, 1112, 1113

PAKI-I MIHÁLY (1795-1853) _ evang. lelkész; a szabadságharc után bör-
tönre ítélték. _ 1084

PÁLFFY SAMUEL (1774 v. 75_1835) _ ügyvéd, birtokos Komárom megyé-
ben. Részt vett a napóleoni háborúban. _ Tatán írta Erbia vagy Abnles
és Agétás szívreható története (Pest, 1805.) c. művét, mely névtelenül jelent
meg s több kiadást _ Első művének sikere után a másodikat: Zomilla
(Egy magya.1`nak_t0rténete Qlıınában) Pest, 1824, már így bocsátotta kı:
„Az Erbıa szerzője Pálffy Sámuel által. _ Ld. még Gyorgy Lajos: A ma-

Ágyar regény előzményei. Bp. 1941. 351_-353. 1. _ 1019
P LF1 _]`ANos _ Szemere Mıklós barátja. _ 868 _
Patóczv Áaamlu (Ámus) _. (AJ.kk. XV. k. 873. 1.) _ Paıõtzy mtézte

AJ. vizjegyes levélpapír rendelését, amelyről AJ. _ Tompa levelezésben
1856-ban tobbszor szó esık. - Ez évekből egy-egy egymáshoz írott
levelük van. _ 617, 623, 640, 665, 674, 676, 677, 719, 725, 726, 728, 789,
1051, 1053, 1074, 1089, 1091, 1092, 1114 __ _ _ '

PÁLÓCZY HORVATH ÁDÁM (1760-1820) _ kolto. Hunyadi Jánosról szólo
Hunniás c. eposza korában népszerű volt. _ Részben népköltészeti
gyűjteményét: Ó és új, mintegy õtõdfélszáz énekek gyűjteménye, 1953-banadta ki Bartha Dénes ea Km József. _- Éıetmfivét Péterffy Ida tárta
fel. Ld.: Horváth Ádám leoelezése ,,poetríáz'val" (Göcseji levelek, versek,
dalok 1813-1820) Göcseji Helikon, 7. Zalaegerszeg, 1973. _ 84, 835,
967

PAP Bácsr _ ld. Szaıaó JózsEF eszti lelkész
PAP ENDRE (1817-1851) _ (Aãkk. XV. k. 873. 1.) _ 84, 835
Pap Károly (1872_1954)_-_- (AJ.kk. KV. k. 873. l.) _ 1022
PAPP GÁBOR _ szalontaı ısmerős. _ 668
PAPP IMRÉNÉ - szalontai ismerős, 1855-ben hunyt el. _ 537
PAPszÁsz „úr” _ ref. lelkész, Tom a káplánja. _ 680, 1075
PAŠJLER '§1'4_VADAR š18t156-ä18]ä6):á;-Ăııkjklã k. 87%. 1.) _ jogász. 1856-

ana agyar a; m a greze._72
PAULOVICS ügyvéd (Gyula) és ILKA leánya. _ 651
Péczely József, id. (1750-1792) _ (AJ.kk. KV. k. 874. 1.) _ 556, 1020
PÉCZELY JÓZSEF, ifj. (1789-1849) _ (AJ.kk. KV. k. 874. 1.) _ AJ. önélet-
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rajzi levelében emlggeti. Péczely, 1832-től négy éven át megjelentetett
Lant c. kiadványán célját így jelölte meg: ,, izonysága és köszörűköve
lenne Ifjaink igyekezetének." - Ld. még Lantnál. _ 48, 820, 1021

PESTI DIVATLAP _ (AJ.kk. XV. k. 874-876. 1.) _ Vahot Imre folyóirata.
AJ. 1847-ben küldött ide verseiből. _ 229, 235, 448, 563, 889, 893, 896,
906

PESTI NAPLÓ - (PNa ló) _ (AJ.kk. XV. k. 877. l.) _ A lap kiadója e
korszakban Emich ãusztáv. Szerkesztői: Récsy Emil, 1853. febr. 13-tól
Török János, a kormány besúgója. _ 1855. ápr. 20-tól ideiglenes szerkesz-
tő: Szenvey József. _ Kezdetben a lap munkatársa volt Gyulai Pál is,
amikor azonban ellentétbe került Török Jánossal, átment a BpHírl.-hoz;
indokait ld. ott. _ Új korszakot jelentett a lap életében, amikor 1855.
jún. 22-től Kemény Zsigmond vette át a szerkesztést. A lap élén közölte
várható munkatársainak névsorát, többek között: AJ., Csengery, Erdélyi,
Greguss, Gyulai, Pompéry, Szalay László, Szontágh Gusztáv, Tompa stb.
_ 1856. dec. 9-én Pompéry János vette át a szerkesztést. AJ. e megoldást
megnyugtatónak találta. Ld. POMPÉRYnál.

Arany ír á s ai a Pesti Naplóban 1 8 5 5-ben: A tetétleni halmon (jún.
22. a Társa rovatban, címe koszorúba foglalva.) _ Szibinyáni jank (Júl.
1.) _ 1 8 5 6-ban: Szondi két apródja (júl. 29. AJ. neve koszorúba fog-
lalva.) _ Tisza Domokos emlékezete (júl. 14.) _

Az Arannyal kapcsolatos cikkekből, hírekből 1 852-ben:
Jún. 2.-án: A PNap ó Műtára. Nemzeti irodalom c. rovatában A nagyiáai
cišényokról. A névtelen ismertető elsősorban azt méltányolja, hogy AJ. ,,a
n pért, az összes magyar közönségért ír, tehát oly egyszerű nyelven s
alakban, melyet az egyszerű földmíves is rögtön sajátjának ismer
Követi a néäı észjárását, elmésségét, sőt őszinteségét ıs. Innen az ő mo-
rálja és aes etikája". _ Figyelemre méltó, hogy az ismertető szerint:
„Ez az elbeszélés . . . magasabb nézőpontra van emelve s azon általános
igazságon kivül, hogy a túlbizakodott csekély erő könnyen megbukik,
más eszméket is képvisel." Szeretné, ha a mú illusztrálva, olcsó kiadásban
is megjelenne. _ 1 8 5 3-ban: Júl. 23-án: Napi tudósító ,,Idegen" rovat:
AJ. Pesten a Magyar Királyban szállt meg egy napot. _ Dec. 6-án: Az
első lopásról (mely a Falusi Estékben jelent meg): ,,AJ. népversezeti
remeke“ . . a népies kifejezés „Nála öntudatos szükség, mi másoknál
fitogtatási viszketeg.“ _ 1 8 5 6-ban Greguss Ágost A]. Kisebb Költe-
ményeiről a máj. 31-i, jún. 4., ro., 1 és 22-i számokban. A bevezető mél-
tatás szerint: ,,ezen kisebb költem yek között egy-egy oly nagy, hogy
szépségeiről nagyobb könyvet lehetne írni, mint a ét kötet együttvéve.“
Greguss szerint: „Aranynál a bírálatnak jóformán csak magyarázó tisztje
van." _ Sokaknak kell irni róla, mert csak egy egész „Arany irodalom"
mutathatja ki értékeit. Greguss úgy látja, hogy ,,a nemzet nem tuıãja,
mily kincset bír Aran ban". E bevezető után, amelynek hangvét ét
maga a költő is túlzšnak érezte, következik költészetének elemzése.
Greguss AJ.-nál a szerkesztés művészetét, a belső formát emeli ki. Köl-
tészete alagãrzése szerinte a mélabú, az „édes fájdalom” Hiányzanak
belőle a sz oki elemek, amik megvannak Vörösmarty, Berzsenyi költé-
szetében. Műveinek legjellemzőbb vonása Greguss szerint a tárgyil os-
ság: ,,Kor-költő, festész költő . . . A magyar nemzet arczképfestészeflãıja
ró a. Csüggedését olykor bomlasztó hatásúnak érzi pl. Évek ti még jövendő
évek. . . , Mint ágy alélt vándor c. verseiben. Ugyanakkor az ,,eszmélő,
eszméltető” jelz et alkalmazza költészetére . . _ AJ. népiességének jel-
lemzésére a legnagyobb kortársi tekintélyt. Erdélyi Jánost id zi: ,,AJ.
az öntudatos népiesség kiváló képviselője." _ A továbbiakban Greguss
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időtállóan emeli ki, hogyan használja, tolmácsolja AJ. az alföldi magyar
nép' nyelvét: ,,Művei izonyságok, mily híven, mily gyöngéden s mily
erőteljmen lehet magyarban, és csak tiszta magyarsággal a gondolatok
minden kis árnyalatát kifejezni." Ebből következik, miért oly nehéz AJ.
műveit fordítani. ,,A fordítók ugyancsak mélyen hassanak be a mtãar
nyelv (nem a magyar nyelvtan) isıneretébe, hogy csak tűrhetőleg is a as-
sák vissza más nyelven Arany költeményeit." _ (Greguss megállapításá-
nak igazsága, következményei nap 'ainkig nyúlnak: AJ. ezer ăyökérrel
táplál ozik a magyar n elv mélysélgeiből. Ezért szinte lefordit atatlan.
M1, a helyett, hogy ezéyrt, mint egyedül a miénket kétszeres szeretettel
zárnánk mindennapjainkba s csiszolnánk művein ijesztően szürkíilő nyel-
vünket _ nem becsüljük eléggé, mivel csak a mıénk. . .) _ Greguss a
nemzeti hagyományok tiszteletében méltán sorolja AJ.-t a világirodalom
legnagyobbjai: Homérosz, Vergilius, Camoes, Shakespeare, Goethe nyom-
dokaiba. _ Mélyen magyar nyelvhasználata mellett „teremtő lelke" is e
legnagyobb nevekhez fűzi: „az átvett holt angragba éltető" szellemet lehel
s az e szórt részleteket egésszé kerekíti. „A k pen minden egyes vonás régi
ismerősünk, s mégis az egész kép egészen új." _ Greguss v gilgpásztázza a
müfajokat is, amelyek közé AJ. művei besorolhatók s azt á apítja meg,
hogy „legfőbb tökélyre a balladában emelkedett", E megállapítás Gre-
gusst utóbb egyetemi előadásaiban is további elemzésekre serkentette. _
Elemzi' AJ. verselési technikáját is. _ AJ. Gregussnak nem minden meg-
állapításával értett egyet. Erről ld. Erdélyinek 1856. szept. 4-én írt leve-
lét s a levél jz.-t. _ Mindent összevéve: Greguss e tanulmánya - Erdélyi
János kritikájával egyforma méltánylást ér emelne. _ A PNapló követ-
kező kritikusa, aki AJ. Kisebb Költeményeinek elemzésével foglalkozott,
Bérozy Károly, a lap júl. 17-i, aug. 7, ro, 12-i számaiban inkább népsze-
rűsítő célzattal írt. Erdélyi jános: Arany ffános c. tanulmánya a 1%) aug.
26-tal kezdődően, szept. 3-val bezárva, _öt olytatásban jelent meg. gyan-
e'z Erdelyi Janos: Pályák és pálmák c. kotetében (Bp. 1886. 355-439. 1.) _
Erdélyi tanulmánya evezetésében utal a PNaplóban 18 5 5. szept.--nov.-i
számaiban közölt: Egy százaánegyed a magyar szépirodalomból" c. soro-
zatára. Ezt Petőfivel, mint zseniális lírikussal fejezte be. _ Hozzá csat-
lakozva sorolta fel a ,,könnyíi, folyékony verselés" képviselőit: Szász
Károlyt, Lévayt, Gyulait, Lisznyait. A Petőfit követő ,,szétoszlással, fel-
bomlással fenyegetett s rendetlenségre hajló korszakból, mint tudatosan
alkotó művészt". AJ.-t emelte ki, mint „aki új költői világnézletet ala-
pít meg". _ A dalköltészet, a ballada, a költői beszély „e kor legkiválóbb
e nembeli terményeit leginkább Aranytól" _ várta: ,,megfogjuk látni a
hangmenet újdonságát, sőt hazaiságát is". _ Erdäyi A]. Kisebb Költe-
ményeit elemző tanulmányát tehát előbbi megálla ításaira való utalás-
sal kezdte. _ „Arany volt a zárókő, . . amıvel bevı-`Šgız;é" _ említett
sorozatát. Most tehát teljes egészében vele kívánt fogl ozni. A követ-
kezõ rész azért is érdekes, mert a Kisf. Társaság pályázatán feltűnt isme-
retlen AJ. után, annak idején Erdélyi nyomozott. A hazai irodalmi élet-
ben Erdélyi neve ekkor már ismert, tisztelt volt. Az ismeretlen „tenger
mélységéből" felbukkant AJ. pályáját _ természetes emberi vonás _
túl gyorsnak, túl simának ítélte. Az 1850-es években _ a népies epigonok
elburjánzása közepette _ főleg Gyulai, _ AJ.-nak sem tetsző tıılzott
dicséretekkel _ emelte ki érdemeit. Gre uss hasonló hangvétellel. Ezek-
kel m arázhatók Erdélyi sorai, amelyškkel AJ. költészetének bírálatát
bevezããl munkássága mélyen avatta őt a nemzet kegyébe. S az
első föllépés ótaı gyakori siker pedig az ítészet figyelmébe; s ehet mon-
dani, hogy Czuczor és Vörösmarty megjelenésétől mind e mal napig sem
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volt reá példa, hogy oly kevés vagy épen semmi visszatetszéssel fogadta-
tott volna költő az összes széäirodalomban, mint Aran Erdély-1 nemieaieı-te veııia az ÚjMag.Múz.- aaTeı<iy Fezeıie ei-tetıezi ltaaat A „egyedet
oigáâıyokról? GT „Míg irántis _ folytatja Erdélyi _ a kik aztán
mmen jogg mélt n azelısm`ertetésre,azelsőelismerés csmál't
volt. _ Aranynak a szerencse vagy jó szelleme itt is kedvezett. Ő meg-
várta az időjárást, míg hozzá felárad a viz, hogy elbocsáthagga 0501113-
kát." _ Itt Erdélyinek ellent kell mondani. Ha AJ. annyira óvatos, aligha
csatlakozott volna az eleve kockázatos forradalomhoz, ami állástalansá-
gát, minden ingóságának elvesztését eredményezte. _ Erdélyinek e véle-
ményével kapcsolatos AJ.-nak ,,G 0 n d 0 l t a a f e n e !" __szállóigévé
vált mondása. Erről Ercsey Sándor Arany jános életéből c. konyvében a
következőket írta: „Aflhazai folyóiratokat, ülönösen pedig a 'Budapesti
Szemle' füzeteit, . . . á apozá, vagy egyes czíkkeit el is olvasá; s ilyenkor
a cãikkek egyeg: iâíieellgiıšelsgiéljegyíjetekagjıkiäıitttš . . Me$ÖštAéŠ bm az
is, o egyes é öö meg osz 0 S e meg z ásának
kifejeãt adott. Így például a jelzett folyóirat 1878. évi folyama szep-
tember-októbeii ãüzetébeııã Tolnay Lajos 'Tompa Mihály költészete'
czimű tanulmányá an ez á : 'Tompa úgy tett, mint Arany, kiről szé
írja Erdélyi, megvárta az időjárást, É hozzá föláradt a viz, hcigy em
csáthassa csonakát.' Mire Arany a s apon ezt jegyzé meg: ' árt a
f[e n e] v a la mi t.' " (Ercsey, 205. l.) Ebből vált szállóigévé: „G 0 11-
d 0 1 t a a f e n e l" _ Erdélyi bevezetésének kovetkező részéből ıs kı-
csillan némi féltékeny szubgektivitás: „Midőn a Kisfaludy Társaságnál
először jutalmat nyârt, nev t költöttnek hitték, oly szépen hangzott. A
másodszori nyerésn E[ötvö s na lelkesedéssel mondá, hogy Toldiért
mindent odaadna, mit eddig ílrt ésãıgni fog; és E[ötvö]snek mindig voltak
hívenczei, kik kevésbbé igaz dologban is es üdtek szavára. Toláit már nem
birálták, hanem csak dicsérték. Az ítész félt benne megrovandót találni
előítéletből, vagy gyöngédségből . . Aranynál oly hibák maradtak fenn,

a o e ogn jnıezıra oytán../'_ zekr . .-n r yi
Éflicnáíkknëigãjšszabãıksuõiróknál geg igen szokván]yš':osakälAl.ã eArIészbãŠmš3käıäu-

birálatára 1856. szept. 4-én írt válaszlevelét és jz.-t. _ 44, 45, 60, 70,
296. 327. 342. 350. 359. 405. 424. 442. 516. 517. 534. 567. 657. 680. 708.
712. 720. 722. 724. 731. 735. 736. 741. 747. 764. 776. 784. 785. 821. 822.
825. 831. 841. 845. 853. 870. 940. 942. 975. 993. 1029. 1034. 1064. 1070.
1072, 1087-1093, 1101, 1105, 1107, 1112

PESTI RÖPÍVEK _ Szilágyi Sándor egyik betiltott folyóirat-kísérlete 1850-
ben. _ (AJ.kk. XV. k. 877. l.) _ 564, 956

PETŐFI ISTVAN (1825-1880) _ (AJ.kk. XV. k. 877-878. 1.) _ 46
PETŐFI SANDOR (1823-1849) (AJ.kk. XV. k. 878-883. 1.) _ 1852-ben

tisztelői. barátai között még felbukkant a hir, hogy talán él. Tompa
erről: ,,Nem hiszem, hogy Petőfi élne, akárki mit beszél róla, rendkívüli
volt ennek az embernek támadása [felbukkanása], élete, végének is
ollyannak kellett lenni. Kár! nagy költő _volt I Ambár komisz ember, de
nagy koltő. (Szemere Miklósnak, 1852. jan. 7. _'_I`ompaLev. I. k. 156. l.)
_ Tompában ekkor mé elevenen éltek kolcsonosen obbanékony termé-
szetük okozta ellentéteii emlékei. Később ezek elhalkultak. Ez év ápr.
végén irta Szemerének ,,Pesten is azt állítják némelyek, hogš él, neveze-
tesen Jókay azt mondá szóról-szóra nekem: 'ha tudnám, ogy rosszul
nem veszi: meglátogatnám e nyáron l' " (Tompalıev. I. k. 161. l.) _ AJ.
is hallott róla, amikor ez év húsvétján Pesten járt. (Ld. máj. 1 1-én Er-
cseynek.) _ 1854-ben a szomorú szenzáció már_ csak Petőfi szellemének
ıdézése Egressynél. (AJ. az asztaltáncoltatás reáhs magyarázatát kereste.)

1191



Õ számtalanszor álmodott Petõfivel (Eäressynek, 1854. márc. 19.). Ez
években a költészet oltárán áldozott örö e eltűnt s örökre vele maradt
barátja emlékének. _ A lírai emlékezés már 1849-ben kezdődik A lantos-
sal: ,,S Ő bujdosik hazátlan, a dalnak férfia, | Nincs hely a nagy világban
fejét lelıajtnıa." _ A Petõfire emlékezés folytatódik a Névnaflíí gondolatok-
ban. _ 1850-ben megírja a társát keresõ Szendreyéjúlián Emléklapra
c. együttérzõ, aggódó versét. Ez év márciusa a két vvel ezelõttire emlé-
kezteti, amikor ,,ne.m igy, magánosan" dalolt: „Dicsõség fényével övez-
tük | Körűl a nemzetet, hazát" (Letészem a lantot.) _ Szendrey Júlia
újabb házasságának hire indítja A honvéd özvegye keserű látomásait. _ A
vısszatérõ Egressyt üdvözlő örömhangokon is átsir a szomorı.'1ság_: „csak
egy nem akar é1edni". _ A_ keserves évet záró _Szılveszter :aza ıs
koccantja keserű poharat: ,,k1 bujdokolva Jár" s nincs hova 1 ajtsa fejét.
1851-bő való A dalnak búlía, a következõ évből Moore-forditásai: Eszünkbe
jusson . . . A dalnak __elhu lt . _ _

Az 1850-es évek kozepén mmd jobban előtérbe nyomulnak a Petõfı- s a
népies költészet epigonjaiz Tóth Kálmán. _Lisz1_1yai és a többiek. _Kazinczy
Gábor ellenuk emelte fel szavát. _ Gyulaı pedig Petõfi és lyraz koltészetunk
c. tanulmányában már korszakos irodalmi jelektõségét méltatta. (Új
MagyMúz. 1854. I_II. fűz., 24-43.. 97-124. l.) _ 39, 40. 44. 84, 98,
103, 111, 123, 146, 170, 172, 225, 226, 236, 255, 327, 328, 341, 350, 371,
373, 400, 401, 410, 411, 420, 421, 431, 452, 473, 515, 560, 562, 564, 610,
632, 677, 681, 711, 753, 789, 803, 809, 816, 817, 819, 821, 824, 832, 835,
845.-848 851. 853. 858. 860. 864. 873. 874. 889. 882, 895. 897. 900. 904.922.926.932.933.938.948.9s°.9s4.9ss.968.971.973.97s.973.98°.
983, 985, 993, 1007, 1009, 1016, 1019, 1023, 1025, 1027_29, 1042, 1056,
1058, 1065, 1074, 1075, 1078, 110, 1103, 1106, 1114

PETRARCA, FRANCESCO (1304-1374) _ 385, 756
PINTÉRNÉ _ Obernyik Károly háziasszonya Kecskeméten. _ 575
PLANCHE, GUSTAV (18o8_I885) _ francia _ 721
PI.ATEN-HALLERMÜNDE, AUGUST, von (1796-1835) _ német költõ. Éles

szatirákat és személyeskedő drámákat irt. _ 947, 952
PLATON (i. e. 423_347) _ (AJ.kk. XV. 885. 1.) - 179, 198
Plinius, Caius P. Secundus (23-79) _ latin encíklopedista. Fent maradt

munkája: Naturalís hístoríae lzˇbrí XJECXVII. A természettudományok
története 37 könyvben. -- 1102

PLUTARCHOSZ (48-120) _ (AJ.kk. XV. k. 885. 1.) _ 560
PLUTZER _ 19. sz.-i ,,hegedűvirtuóz." _ 132
PODHRÁDSZKY ŠIÓZSEF (1795-1870) `_ történész, oklevélgyűjtõ, az MTA

tãšë. _ Ez vekben megjelent tanulmányai: Gejza király Magnus nevérõl
( rt. 1853.) _ Miért kért Szt. István épen Rámából koronát P (Magyar
Történelmi Tár, 1855.) _ A ker. vallás behozataláról Mcãyarorszdgba (uo.
1856.) _ AJ.-1: elsősorban a Chronícon Budense érdek te, melyet Pod-
hradszky József 1838-ban adott ki. _ 157, 159, 162, 864, 865, 867, 871

Poátaí recept _ 875, 879
POGÁNY KAROLINA _ ld. BON1s BARNADÁSNÉ POGÁNY KAROLENA
Poj-gár Mihály _ kecskeméti ref. lelkész 1856-ban. _ 1085
Po ák Miksa (1868_1944) _ irodalomtörténész, soproni főrabbi, Pap Ká-

roly apja. 1904-ben jelent meg A]. és a Biblia c. tanulmánya. _ 1017,
8101

Pólya József _ 1857-58-ig a kecskeméti gimnázium igazgatója. _ 1086
POMPÉRY JÁNOS (1819-1884) - (AJ.kk. XV. k. 885_885. 1.) _ 18ã-ben

tért vissza Bécsből, ahol a szabadságharc után mint magánügyv fog-
lalkozott magyarországi ügyfelei dolgainak intézésével. _ 1853-tól a
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PNapló újságirója. Tevékenykedett a Garay-árvák ügyében is. Ez évben
jelent meg Beszélyek I_II. k. c. munkája, melynek egy példánya: „Arany
János nejének tisztelettel a szerző” _ ajánlással Arany Juliska könyv-
tárába került. (Ld. Debreczeni Ferenc: A]. szalontai könyvtára. MTAK
Kézirattára, Ms 5234/17. sz. 53. 1.) _ 1854-ben Pompéry penditette meg
az Írói Segélyegylet _ pénztár _ gondolatát; szervezését azonban 1855-
ben betiltották s csak az 1860-as években sikerült me alósitani. _ 1856
végén Kemény Zêigmond neki adta át a PNapló szerívesztését. Pomečıéry
AJ. közremüköd t kérte. _ AJ.-tól e korszakból két Pompéryn irt
levél van, mig Pompérynak egy elv. levelérõl tudunk. _ 84, 86, 254,
253. 533. 534. 735. 764. 776. 734. 785. 835. 836. 1013. 1080. 1095. 1105.
1108, 1111, 1112

PONGRÁCZ LAJOS (HONTI) (1815-1899) _ költő, novellista. Részt vett a
szabadságharcban. _ 84, 835

Ponsard, François (1814-1867) _ francia drámaíró; Charlotte Corday c.
tragédiája 1850-bengelent meg. _ 932

POZSONYI (Krónika) VKÖNYVEK _ 1143-1177-ig terjedő közlései egy
szerzetes 1019_1060-ig terjedő adatait ıs magukban fog-

. _ 90
PÖNóGE1 KISS PÁL _ Petőfi egykori álneve. _ 144
PRISCOS (PRISZKOSZ) RETOR (?_473) _ görög történetíró. 448-ban Attila

udvarában járt. Követségének eseményei nyolc kötetes Bizánc c. _ töre-
dékben maradt műve _ III._IV. k.-ben találhatók. _ 219

PROTESTÁNS KÉPES NAPTÁR. _ Ballagi Mór szerkesztette. AJ.-tól az 1855.
éviben jelent meg A bajusz (32. 1.), az 1856.-iban a Hatvani (106. 1.) _
56 , 983, 990, 1013, 1031

Prőhle Jenő _ tanár. _ 972
PULSZKY FERENC (1814-1897) _ (AJ.kk. XV. k. 886. 1.) _ 374. 950
PUSKIN, ALEXANDER SZERGEJEVICS (1799-1837) _ Műveit Tisza Domokos

Bodenstedt, Friedrich német fordításában hozatta meg. Halála után e
köteteket családja AJ.-nak ajándékozta. _ A Puskin életmű hazai hatá-
sáról ld.: H. Rappich (Berlin): Friedrich Bodenstedt szerepe az orosz szel-
lemi kincsek németországi és magyarországi terjesztésében. (Fil.Közl., 1964.
412-416. 1.) _ 599, 605, 721, 724, 731, 746, 1043, 1047, 1089, 1091, 1093,
1100

QUARLES, FRANCAIS (1592_1644) _ angol költõ: Egy versét: Az idő rövid-
sége c.-t, Tisza D. magyarra fordította. _ 67, 828, 832

QU1N'rı1.1ANUs, MARcUs FADTUS (35_96) _ (AJ.kk. XV. k. 886. 1.) _
Ékesszólás tankönyve, a De institutione oratoria magyar forditását 1856-
ban adta ki Szenczy Imre. _ 11

RÁDAY PÁLRé1677_1733) _ (AJ.kk. XV. k. 886. l.) _ 84, 835
RADICS TE Z _ A nagykőrösi műkedvelő színjátszó 1856-ban. - 699-
RAFF György: A természet históriája c. műve AJ. ifjúkori olvasmánya. _

1021
RÁKÓCZI FERENC. II. (167E»-1735) _ (AJ.kk. XV. k. 886-887. 1.) _ AJ.

1855-ben volt Borsiban, ahol II. Rákóczi Ferenc született. _ 629, 630,
688, 1056

RÁKÓCZI GYÖRGY, I. (1593-1648) _ Bethlen Gábor politikáját követte,
s a svédek oldalán beavatkpzott a 30 éves háborúba; a linzi béke (1645)
vallás- és alkotmány-szabadságot biztosított. _ Felesége volt Lorántffy
Zsuzsanna. _ AJ. családja I. Rákóczi Györgytől nyerte nemességét 1634-
ben. _ 561, 1025, 1026, 1055, 1077
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RÁKÓCZI Zs10Moı~TD (1544-1608) _ A fejedelmi dinasztia alapítója, még
Bocskai életében Erdély kormányzója, 1606-08 között fejedeleme. _

630, 1056, 1057
Rákócziné _ (AJ. verse) _ 562
Rappich, H. (Berlin) _ mai irodalomtörténész. _ 1090
RAVAZDI ISTVÁN („R. úr“) _ bihari megyefőnök a szabadságharc után. _

(AJ.kk. XV. k. 88 . l~.) _ 20
RECSKY BENEDEK.N'g DOBSA Róza _ Tompáné barátnője; férje emlékére

Tompa verset irt. _ 42, 677, 776
Reg és est _ 978
Régi jó időből _ 884
REGULY ANTAL (1819-18é5Š8) _ (AJ.kk. XV. k. 887. 1.) _
REMÉNY _ Vahot Imre Jókai folyóirata 1851-ben. _

887-888. 1.) _ 87, 1082
RÉTHY MIHÁLY (családi nevén SZLKSZAY) (1810-1875) _ Debrecenben AJ.-

sal és Hegedűs LajossalZıeíy-ı'.'ıtt csatlakozott Fáncsy Lajos szintársulatá-
hoz. Utóbb a Nemzeti S áz taa lett. Mint a népszlnművek „oszlopát”
tartották számon. _ 380, 958

RÉVAI MIKLÓS (1750-1807) _ (AJ.kk. XV. k. 888. 1.) _ 84
RÉVÉSZ IMRE (1826-1881) _ szentesi ref. pap, majd debreceni profesz-

szor. _ 76, 833
Révész Imre (1889-1967) _ történész, ref. püspök, az MTA tagja. _ 833
REVUE DES DEUX MONDES _ (AJ.kk. XV. k. 888. 1.) _ 313, 890
Riedl Frigyes (1856-1921) _ 806
RIMAY J Nos (1570 körül _1631) költõ, diplomata. Balassi Bálint jó

barátja és követője a reneszánsz lirában. _ Alsósztreíolván született,
rokonsáãban volt a Madách családdal. _ Műveinek 'tikai kiadása
Eckhar t Sándornak köszönhető. (1955.) _ 84, 825

RISKÓ IGNÁC (1812-1890) _ (AJ.kk. XV. k. 888. 1.) 84. 835
RISTORI Adelaida (1821-1906) _ olasz színésznő, Pesten is szerepelt. _

959
Ritoók Zsigmond _ (AJ.kk. XV. k. 888. 1.) _ 803, 1025
ROBOZ ISTVÁN (1828-1916) _ (AJ.kk. XV. k. 888. 1.) _ 59, 65
RÓKA JÁNOS tánctanár _ 635
ROMANZERO _ ld. HEINE, I-IEn~TR1cHnél
ROTSCHILD _ nemzetközi bankház. _ (AJ.kk. XV. kk. 888-889. 1.) _
_ Alapitója R. Anselın (1743-1812) _ 620

Rousseau Jean-Jaques (1712-1778) _ 870
Rozgonyiné _ 137, 169, 177, 274, 855, 857, 858, 872
ROZVÁNY ANDRÁS (BANDI) (1817-1877) _ (AJ.kk. XV. k. 889. 1.) _ 1854-

ben házasodott meg. _ 114, 192, 271, 380, 406, 463, 520, 537, 780, 849,
880, 958, 969, 988, 989, 1110

ROZVÁNY ERZSÉBET, (BETTI) BERSEK JÓZSEFNÉ (1829-1908) _“(AJ.kk.
XV. k. 889. l.) 1852-ben ment feleségül a fogságból kiszabad t vőle-
gényéhez. Ld. még Bersek Józsefnél. _ 82. 793, 834, 849, 880, 924, 1024,
111

ROZVÃNY GABRIELLA POPOVITSNÉ (1862-1961) - Rozvány György leá-
nya. - 1117

ROZVÁNY GYÖRGY (1819-1902) _ (AJ.kk. XV. k. 889. 1.) _ ez években
ügyvéd Nagyszalontán. Nagy-Szalonta mezőváros tõrténelmevjlGy`ula, 1870)
c. műve szerint Bocskai István az elpusztult Kölesér ne ' mezõvárost
1606-ban a hajdúknak adta, akik onnan 1625-ben költöztek Nagyszalon-
tára. A város határában levő ,,puszták" ígíykor falvak voltak: Csegéd,
Kéza, Mezőgyarak. Mezőpanasz, Nagyfalu, agy- és Kisvári. Orosi (vagy:

3%.«__.'f“E138? -~0 F
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Oroszi), Räáskeszi, Simonkerék. _ Patakok, folyók: Horgasér, Kenderér,
Korhány. ölesér. _ AJ. felsorolásában még: Bartus, Gányér (1 854. jún.
21-i levele). _ Ercsey S.: A]. életéből c. könyvében (77. 1.): K rosér (ka-
száló), _ Rozvány (ärörgy az 1850-es években szalontai tárgyú cikkeket
kuldott aVasárnapı jságnak. 321, 322, 380, 406, 481, 530, 701, 780, 805,
806, 849, 880, 930, 958, 988. 995. 1010, 1018, 1023, 1026, 1078, 1082, 1083

ROZVÁNY IRÉN _ Rozvány Andrásék leánya. _ 537
ROZVÁNY JÓZSEF (1782-1862) _ (AJ.kk. XV. k. 889. l.) - és Christian

Persida gyermekei: András, György, Erzsébet. _ 386, 849, 880, 963, 1007
ROZVÁNYI KOSZTI _ nem Rozvány József családjához tartozott. _ 303
ROZVÁNYÉK _ 269. 288
Rózsa és Ibolya _ 219, 694, 696, 778, 1080, 1081 ,1109
RÖPÍVEK _ ld. PESTI RÖPÍVEK
Ruffy Péter _ mai újságíró. _ 801
RUTTKAY EMIL (1820-1850) _ költõ. Verskötete 1843-ban jelent meg. _

34.335
Ruttkay Kálmán _ (AJ.kk. XV. k. 880. 1.) _ 933, 1025

Sáfrán Györgyi _ (AJ.kk. XV. k. 890. 1.) _ 803. 834, 349. 859, 880, 882,
924, 981, 995, 1017, 1019, 1023, 1024, 1086, 1092, 1116

SALAMON FERENC (1825-1892) _ (AJ.kk. XV. k. 890. 1.) _ az 1845-55.
tanévet töltötte mint tanár Nagykőrösön, ahova Tomori (Theodorovics)
Anasztáz utódául választották meg, mint AJ. és társai irták Obernyik-
nek: a „nagy Muszka" helyett ,,a kis Szerecsent“, azaz Salamon Ferencet,
[1855. aug. 17 után], továbbá Benkó 72. 1. _ Ez év végén azonban
_ mint a Gimnázium Értesítőjében olvassuk: „Salamon Ferencz úr meg-
változtatta állását, ki jónak látta mathematicai tanszékét a journalistica
irodalom mezején már az előtt s az óta is aratott dicsőséggel' cserélni
fel." (31. 1.) _ Utódául Szarka Mihály oki-. mérnököt választották. _
Salamon Ferenc Kemény Zsigmond mellett a PNapló munkatársa lett.
_ A VasÚjs.-ban pál adijat nyert Csak lassan a testtel c. elbeszélésével.
_ 1856-ban a Bp.Hirliıpban irt Arany jános és népszerűsége _ és Arany
Toldijáról cimen. _ AJ. megszerette Salamon Ferencet; ennek bizony-
sága, hogy amikor 1856. május 23-án Pestre utazott, Salamonnál kért
szállást (d. máj. 20-i levelét). _ E korszakból ezt az egóy, Salamonnak
irt levelét ismerjük. _ Salamon leveleiből közölt Rig László. ItK.
1964. _ 527. 575, 580, 614. 681, 693, 703, 1003, 1009, 1032, 1035, 1050,
1075, 1080, 1083, 1084

SAI_.LET, FRIEDRICH (1812-1843) _ költő. Gondolati költeményei a hegeli
fılozófıát tükrözık. _ 374, 950, 955 I . .

SAMARJAY KAROLY (1821-1894) _ költő, ügyved. Petőfı barátja volt. _
34.335

Sándor István _ (AJ.kk. XV. k. 890. 1.) _ 803, 913, 971, 972, 1099, 1104,
1109

SÁNTHA GYULA _ (Aj.kk. XV. k. 890. 1.) _ szalontai postamester, AJ.-ék
házának bérlője. _ 19, 35, 36, 49, 51, 81, 115, 148, 211, 305, 309, 310,

i320, 351, 810, 814, 820, 821, 834, 849, 861, 921, 930. 958
SA.Ros1 GYULA (ÁRNYÉK PAL) (1816-1861) _ (AJ.kk. XV. k. 890. 1.) _

1855-ben szabadult ki fogságából, Pesten tartózkodott rendőri felügyelet
alatt. _ 1856-tól a korabeli folyóiratoknak dolgozott; írásai a Hgyf.-ban,
PNaplóban, VasÚjs.-ban jelentek meg. _ 84, 127., 775, 778, 786, 819,
835, 853, 1108, 1113

SÁRVÁRY JAKAB (1800-1873) AJ. volt tanárának Sárváry Pálnak fia.
Jogász. A hg. Eszterházy Pál-féle derecskei uradalom főügyésze volt
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1848-ban. _ Később Jogi könyveket irt. Továbbá Fédrıısz,
Aiszoposz meséit forditotta magyarra. _ 691, 1079

SÁRVÁRY PÁL (1765-1846) _ (AJ.kk. XV. k. 890. l.) _ Sárváryról, mint
AJ. volt tanáráról ld. Pap Károly: Adalékok Arany debreceni diákságához
(It 1912. 238-239. l.) _ 558, 1022

SAUER IGNÁC (1801-1863) _ orvos, a pesti egyetem belgyógyászati tan-
székének tanára. _ A szabadságharc után egy évre megfosztották állá-
sától. _ 468, 508, 991, 1004, 1015

SCAEVOLA = ,,balc;g{". Mucius. Gaius nevének története: plebejııs család
tagja, aki meg arta ölni a Rómát ostromló etruszk királyt (i. e. 5072,
de tévedésből irnokát veszejtette el. A király fenyegetésére jobb ke t
tűzbe tette, elégettette. Bátorságáért kegyelmet kapott. Így jobb kezét
elvesztve, kapta a ,,bal0g" = ,,scaevola" nevet. _ 939, 940

SCHÁFER, ROBERT _ drezdai könyvkiadó. _ 926
ScEaDEL FEREı~Tc _ ld. TOLDY FERENc
Scheıber Sándor _ (AJ.kk. XV. k. 880. 1.) _ 803. 928, 930, 939, 961, 990,

1013, 1014, 1016, 1020, 1028, 1045, 1068
SCŠILLJÍIR, FRIEDRICH JOHANN CE1usT0ı=11 (1759-1805) _ (AJ.kk. XV. k.

19 . -) - 373. 557. 950. 955 _ ,
SCHLABRENDORF gr. (Szılézıa) _ Tısza D. és Kovács János útıtársa volt

Egyiptomban. _ 647, 1063
SCHLEGEL. WILHELM AUGUST (1767-1845) _ (AJ.kk. XV. k. 891. l.) _

737. 950. 954
SCHWANDTNER, JOHANN GEORG (1716-1791) _ (AJ.kk. XV. k. 891. 1.) _

157, 159, 162, 168, 182, 186, 864-67, 875, 877, 878
Scıtovszkyéıílános (1785-1866) _ esztergomi érsek. A magyarság ügye

mellett t. Liszt Ferenc az ő kérésére irta az Esztergomi misét. _ 1093
SCOTT, WALTER (1771-1832) _ skót regényiró. - 169
Sebestyén Gábor (1795-1864) _ költő, színműiró. Legelterjedtebb műve:

Tuba (Az égő és oktató szerelem. Költemények. 1819.) _ 1021
Sejtelem _ 1016
SELEszTE1 László _ ld SZELESTEY LÁSZLÓ
SERES _ AJ.-né szalontai ismerőse. _ 15, 47, 808
SEAKESPEARE, WILLIAM (1564-1616) _ (AJ.kk. XV. k. 891-892. 1.) _

korai hatásáról vall AJ. önéletrajzi levelében. _ Irodalmi- és szâptani
jegyzeteiben a tragikomikumra, a drámai egységre, a fenségre, cs úgy
mint a nevetségesre Shakespeare műveit idézik példákul. _ Vörösmarty
méltatásában külön kiemeli „remek” Shakespeare forditásait. _ Katona
legnagyobb dicséretéül szánja, hogy alakjai „csaknem shakespeareiek”
(l . AJ.kk. X. k. 528-529. 1.) _ 1855-ben Szásznak elismeréssel adózik
II. Richard fordításáért. _ 169, 182, 251, 328, 375, 559, 560, 579, 601,
877, 889, 932, 933, 951, 954, 1022, 1025, 1034, 1044, 1072, 1076

SHELLEY, PERCY BYSSHE (1792-1822) _ (AJ.kk. XV. k. 892. l.) _ 374.
902. 95°. 955

SIMONFFY KÁLMÁN (1832-1881) _ zeneszerző. Tizenhét évesen részt vett
a szabadságharcban. _ Mint zeneszerző 1852-ben lépett fel. Magyar Dal-
bokréta c. gyűjteménye 1855-ben jšelent meg. Megzenésitette AJ.: Hej,
iharfa, juhaäfa c. népdalát. _ E orszakbó AJ.-nak egy, Simonffyhoz
intézett lev ét ismerjük. _ 689, 1078

SINA SIMON (1810-1876) _npıénzember. A 19. sz. hazai közlekedés- és kul-
turális ügyei sokat köszö etnek neki. A MTA palotájának építéséhez
80 ezer forinttal járult hozzá. (Ld. Fráter Jánosné: Nemzeti részvét emelte.
MTA Könyvtárának közleményei 28. sz. Bp. 1962.) _ 620, 1053

Sir Patrick Spens _ 872, 875, 876

1196



Sírva jön a magyar nóta világra _ 1110, 1113
ŠŠSÁRY Pmosläâ -šzäzalogäãi lakos. _ 228

KRATES - . KRA Z
Soävâroãı SAMU _ miskolci tanár, Tompa, Lévay barátja, _. z34, 662,

9 . 9 . 1069
Soós Gábdr _ az 1856-57 tanévre Kecskemétre meghívott AJ. helyett

került az ottani šlınnáziumhoz ıgazgatónak. _ 1085, 1086
SOPHOKLES _ ld. ZOPHOKLÉSZ _
SOUTHIEY, ROBERT (1774_1 843) _ auãiıăl költő. Átmenetileg a forradalmak

is lelkesitették. - Leghiresebb m ja: Nelson élete. Magyarra is lefor-
ditották. - 374. 95°. 955 _

Stanzák „Mátyás dalûrm8ýére" eposz: kísérletből _ 1008,
ä'1.l_-ÍAÉIEVSZŠY IRÉN -Idagáıãza ismãrőse._ 249

etner ör_. oreeryör
S'1`mR, Gsıšacgz- (AJ.kk. XV. k. 892. l.) _ 38';
STRECKFUSS, Karl 'É1778_1844) _ német költő, műfordító. Ariostoz Ör-

jõngõ Lorándját, assoz Megszabadított jeruzsálemét és Dante: Istemi szín-

, . 7 _ 44 _ a e - 11' om-sugifıäıä Š°E1ÍiıŠÍ»Í1§ÍšuÍvŠ7(3b95Í' 3954 1 tm ızõı-:en t és ` odzı
történetiró. Rank maradt művei: D8 vita Caesamm, mely tizenkét csá-
szár életrajzát tartalmazza, továbbá: De vírís illustribus, melyben hires
férfiak életrajzát közli, többek közt Horatiusét is. _ 556

SUGHÓ JÓZSEF _ (AJ.kk. XV. k. 893. 1.) _ 41, 817
SUJÁNSZKY ANTAL (1815-1906) _ kat. pap, költõ. _ 84, 835
SÜKEI (SÜKEY) KÁROLY (1824-1854) _ (AJ.kk. XV. k. 893. l.) _ 85, 86,

88, 244, 246, 306, 424, 835, 836, 839, 900, 902, 909

Szabadi Sándor _ mai irodalomtörténész. _ 1084
Szabó Alajos (1820-1875) _ 1856 jún. 15-től szerkesztette a Magyar

Néãılapot, a Szt. István Társulat kiadásában. _ 707, 1 1 1 1
Szab Béla H. _ mai miskolci helytörténész. _ 1056
SZABÓ ISTVÁN (1801_1892) _ (AJ.kk. XV.k. 893. 1.) _ kat. plébános. Lefor-

ditotta Homérosztól előbb az Odüsszeiát, majd az Iliászt. _ 179, 373, 876
950

Szabó István (1898-1269) _ történész. _ 1055, 1056
SZABÓ JÓZSEF, „PAP B CS1" (1806-1853) (AJ.kk. XV.k. 893-894. 1.) _ 8, 9,

15, 37, 51, 64, 78, 115, 123, 195, 201, 204, 208, 209, 806, 815, 818, 820_22,
834, 845. 849, 881_84, 886, 887 ._ _ _ _

SZABÓ KÁROLY (1824-1890) _ (AJ. kk.XV.k. 894. 1.) _ a kőrosı gımnázıum-
meghivott, időközben kolerában elhunyt_ Obernyik Károly _lıelyé.te

jıott tanárnak 1855 õszen. Az ıskola _ értesitője szerint _ Ács Zsıfiondsm.:H-12.32:: rf°:::“:g.?.:=::f':::§::“:::» »~::.::::1flg IPMe a spır mınvv za royura ameg._
Szabó Karoly ez évódecemlñerében már Kõrösúčjn házasodott meg. AJ. ro-
.konszenvezett Szab Káro yalz „talpig becs' etes, a mellett mulatságos
fiú, kivel öröm lenni" _ jellemezte Tompának (1855. nov. 4.). _ Szabó
Károlynak ez évben jelent meg: Attila. Történeti kor és jellemrajz _Thier-
ãy Aaníıadétóä Fciıgáëottla §ra_ı;(ãiıálăfll1_ 185 _6185(:'ã-ban6SzflftıŠgyi Sãán-
orr kiad a sz r m . . 0 . _ 14, 30, 34, 39, 54, 57,

661, 666, 691, 696, 707, 764, 68, 890, 1032, 10 0, 1066, 1069, 1079, 1081, 1087
SZABÓ LÁSZLÓ _ ld. SzEN'ı:JgB1 SZABÓ LÁSZLÃ
Szabolcsi Bence _ 1094
SZAKÁL LAJOS (1816-1875) _ ügyvéd, birtokos, költõ, Részt vett a szabad-

ságharcban. _ 84, 1073
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Szalatnai Rezső (1904-1977) _ irodalomtörténész. _ 1055- 56
SZALAY LÁSZLÓ (1813_1864) _ (AJ.kk. XV.k. 894. l.) _ történetiró. _

A forradalmi kormány követe volt Frankfurtban, Párizsban, Londonban.
1855-ben tért haza Svájcból. _ Fő műve: Magyarország lõrlévıele I_IV.
kötete Lipcsében jelent meg 1852-54-ben; a befejező V_VI. k. Pesten,
1857-1860-ban. _ 332, 592, 598, 782, 1040, 1052

SZÁMVALD GYULA _ pesti nyomdász, könyvkiadó, Emich Gusztáv üzlettársa.
1856-ban belebuktak üzleti vállalkozásukba. _ 766, 768, 773, 1002, 1105,
1106, 1108

SZÁNTHÓ JÁNOS _ temesvári lakos, a szalontai pap sógora. _ 650
Szarka Mihály _ mérnök, 1855-56. isk. évtől kőrösi tanár. _ 1050
Szarvas Gábor (1832-1895) _ nyelvész. _ 985
Szász JÓZSEF (1782-1812) _ költő, marosvásárhelyi tanár, a Teleki Könyv-

tár őre. _ 85, 835
SZÁSZ KÁROLY, (1829-1905) _ (AJ.kk. XV.k. 894-895. 1.) _ 1852 ta-

vaszán vette f eségül unokahúgát, Szász Polyxenát, költői nevén Idımál
(ld. 0tt.). A levelekben S AJ.: Kõszõntő vers Szász Károlynak c. tréfás költe-
ményében (AJ. kk. VI. k. 18-20. 1.) erre is van utalás. _ Szász Károly
1853 januárjában kelt Télben c. verse felhőtlen boldogságát tükrözi. _
Boldogsága nem tartott sokáig. 1853. jún. 17-én felesége meghalt. _ Aug.
1 1-én emondott nagykőrösi tanári állásáról. Ennek azonban nem csupán
feleségének halála az oka. Amikor a nagykőrösi ref. gimnázium nyilvános-
sági jogáért folytak a tárgyalások, állami részről politikai szemıpontból

` ogást emeltek Jánosi Ferenc, Mentovich Ferenc es Szász Káro y ellen.
Jún. 9-én a kőrösi eãûáztanács elhatározta, hogy a három kifogásolt
tanár érdekében kérv yt terjeszt fel. Ennek azonban csak annyi eredmé-
nye lett, hogy megengedték „tanári alkalmazásba" való felvetelüket, a
miniszter azonban enntartotta a további határozatot. (Ld. Benkó, 56. 59.
62. 1.) Szász Károlyra _ mint AJ. 1853. szept. 29-én Tompának irta _
,,az itteni emberek közül egy párnak hidegsége" is rosszul hatott, úgyhogy
beadta lemondását s szeptembertől átment Kecskemétre az ottani, a kő-
rösinél bizonytalanabb jövőjű ref. gimnáziumhoz. _ A Búcsú-este _ egy
versének is címe _ szept. 30-án volt. Tanártársaitól, Kőröstől búcsúzott
kissé nyikorgó versben, többek közt ezzel: „Egykét ember szeretett őszin-
tén, | S én szerettem őket szintén. | A kik pedig voltak ellenségim | S ki istártak innen már z vëgmz ıLeı1zõk fajta, megbozsáfok, ıúgy váıuzzız eı,
mint barátok . ." _ A befejezés már költőibb „Lelkem reszket, szívem
fáj . . . | Isten veled drága táj, | Isten veled temető | Hamvait pihentető I”
(Délibáb, 1853. okt. 16. sz.) Szász Károly 1853. december elején meg-
látogatta AJ.-ékat Kőrösön s dec. 3-án Ferenc napján együtt vendéges-
kedtek Mentovichéknál (ld. Benkó, 68. 1.). - Szász K. a kecskeméti tanár-
ságot 1854 nyarán fölcserélte a kézdivásárhelyi lelkészséggel. AJ. 1854. jan.
21-én már újságolta sógorának, hogy Szász odamegyepapnak. Szász K.:
Mcore Tamás Kõlleményeíbõl c. műforditása 1853-ban j ent meg. Műfordi-
tásainak II. kötete: Levelek a külföld koszorújábál Angol és francia köllőkből.
Kiadta barátja Tomory Anasztáz, 1855-ben látott napvılágot. A kötetet
AJ.-nak ajánlotta. Benne Byron, Burns, Longfellow, Hood, Coleridge,
Hugo, Lamartine, B_éranger forditásait tette közzé. _ Ugyanez évben
jelent meg a Buzgóság könyve „Elmélkedések és imák prot. nők számá-
ra" _ 1856-ban pedig Hedvig c. költői beszélye látott napvilágot. _ Ez
évekből AJ.-nak három Szászhoz intézett levele van, mig Szásztól négy
AJ.-nak szóló levél.
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Szász Károly _ Arany r ó l:
(Ld. MTAK Kézirattára, Ms 300/158.)

1 8 5 2-ben:
Febr. 27. _ Szász Polyxemínak: „A múlt héten igen kedves és örömteljes

meglepetés ért. Tomépa Mihály. az én kedves Tompám meglátogatott. ő
Arany Jánost szem yesen eddig sohase látta, de már rég olta leveleztek
együtt, Arany is én is levelünkben kértük ho már most Kőrösön
együtt levén, kerekedjék fel s látogasson meg, éníyülönösen is meg irtam
hogy Aprilisban ne jőcjön mert akkor itt nem leszek. Õ azt válaszolta
hogy jó van hát maj a nyáron eljő. Képzeld meglepetésünket mikor
egyszer csak be állott. Egyenesen Aranyhoz ment ki őt nem ismervén
meg akarta tréfálni, azt mondván hogy Dunántúlról utazik Pestre s mig
lovai étetnek klvánt vele megisınerkedni. De Arany mindjárt sejteni
kezdte a tréfát S futtatott utánam; mig én megérkeztem volna addi már
felfedezte maäát Tompa s aztán vígan voltunk. Három nap mušatott
nálunk,_ s enn jobb napokat még nem töltöttünk Kőrös városában." _
3- 12- 24- 30- 31- 34- 39- 40- 43- 44- 59- 65- 73- 34- 35- 39- 90- 92-94- 97-99,
120, 123, 126, 131, 136, 141, 142, 144, 146, 150, 158, 160, 195, 214-15, 227,
238, 239, 244, 246, 250, 252, 253, 259, 262, 270, 274, 280, 287, 297, 300, 31 1,
312- 324- 327- 351- 372- 378- 389- 443-446- 448- 449- 457- 487- 488- 491- 494-598. 511- 517. 525- 562- 569- 579- 584. 589- 613- 658- 664- 673- 676- 693,695- 699- 757- 758- 778- 789- 794-795- 897- 819- 812- 817- 818- 832- 835-
841, 842, 848, 851, 852, 854, 858_60, 865, 867, 872, 873, 881, 888, 890,
895- 896- 898- 995- 997- 913-115- 929- 931- 949- 959- 977- 982- 987- 999.
1000, 1001, 1004, 1005, 1007, 1012, 1013, 1024, 1030, 1033-36, 1038,
1049, 1050, 1067, 1070, 1072, 1073, 1079-82, 1101, 1103, 1109, 1114, 1117

SzÁsz KÁROLYNE Sz-ász POLYXENA _ ld. IDUNA
Szász Károlyné Bibó Antónia _ 1030
SZÁSZ RÓBERT _ Szász Károly testvére. _ 695, 696, 758, 1080, 1 103
SZATEMÁRI LÕRINCZI ISTVÁN _ szalontai csizmadia mester. _ 701, 1078,

1082,111o
SZATHMÁRY PÁL (1824-1852) _ költő. Jogot végzett, részt vett a szabad-

ságharcban, utána Jászber nyben tisztviselő. Verseí folyóiratokban jelen-
tek meg. _ 84, 835

SZÉCHENY1 ISTVÁN, gróf (1791-1860) (AJ. kk. XV.k. 895. 1.) _ 9, 837, 1111
SZEDOGLOVICH IGNÁC, SZ. IGNÁCNÉ _ szalontai „pénztári tıszt" és elesége.
- 81- 82- 365- 849- 945

Székács József (1809-1876) _ (AJ.kk. XV.k. 896. 1.) _ 1052
SZÉKI-:LY JÓZSEF I. (1823-1895) _ (AJ.kk. XV.k. 896. 1.) _ A Hõlgyfutár, a

PNapló, a Bp. V-íszharıg munkatársa. Ez utóbbiban jelent me%Ara-nyrıak c.
erőltetett, komázó verse, melynek refrénje: ,,Itt a kezem, lá am, legyünk
:per tu' Jankó I" (1852. aug. 8-i sz.) 1853-ban megãlelent verskötetei:

zeszelydalok és Kalárísok. 1855-től egy ideig Bécsben t, mint a Magyar
Sajtó munkatársa. _ 84, 86, 88, 98, 107, 112, 141, 251, 313, 424, 428, 751,
835,836,839,845,11o1

SZEL ISTVÁN _ szalontai lakos, 1854-ben. _ 366, 380, 945- 958 _
Szél Kálmán (1838-1928) _ (AJ.kk. XV.k. 896) _ utóbb Arany Jıılıska

férje. _ 806, 1040, 1056
Szél Piroska, AJ. unokája _ 806 _
SZELESTEY LÁSZI-Ó (1821-1875) _ (AJ.kk. XV.k. 896. 1.) _ 1854-ben Pestre

költözött. A Petőfi-epigonok közé sorolható. E korszakban megjelent ver-
ses kötetei: Sz. L. Összes költeményei (1852.), Kemerıesi azimbalom (1853.),
Falu pacs-irlája (1854.), Tümlérvilág (1855.). _ 12, 75, 85, 86, 807, 816, 835,
836, 845, 874, 900, 904, 975, 1042
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Szemere Bertalan (1812-1869) _ (AJ.kk. XV.k. 896. l.) _ 1027
SZEMERE MIKLÓS 8802-1381) _ XV.k. 897. 1.) _ Már 1854-ben

számitott AJ. Tompa látogatására, amely 1855 ben végre sikerült.
Ezt megelőzően levelével fölkereste AJ.-t, 1856-ban meg is látogatta
Nagykőrösön. _ Feleségıet szül. Máriássy Anna. _ Ez évekből Szemere
Miklósnak két AJ.-hoz levelét ismerjük, mig AJ.-tól háromat, ezek
eãyike Szemeréhez irt verses levél. _ Szemere Arany r ó 1 irt levélrészletét
1 . Szemere _ AJ.-nak, 1855. júl. 26-i levél jegyzetében. _ A most követ-
kező idézetek kiadatlan levelekből valók.

Szemere Miklós _ Arany r ó 1:
(Ld. MTAK Kézirattára, Ms 4448/32-45.)

1 8 5 2-ben:
júl. 14. _ Tompa Míhálynak: „Nem irsz Aranyék jöttérőll" (32. sz.)
Szept. 22. _ Tompa Míhdlynak : „Róthfeld Soma irt Kertbeny nevében,

közölvén velem egy kiadandó album tervét, . . . Keresse föl K[ertbeny]
Tompát, vašly Aranyt Kőrösön, ők jobban ki fogják neki jelentetni kiket
vegyen föl bumába." (33. sz.)

1 8 5 3-ban:
jan. 28. _TomŠaMthálgnak : ,,Cs0dálk0z0m _ ha ugyan értesiiltek e szán-

dékról [Kert eny Al um kiadási tervéről] _ Aranyon s más értelmes
iron, hogy ez ember vállalatát készek . . . elősegíteni. - - Legalább
Aranyt s Eötvöst ne szalasszam már el. Moıid hát Aranynak meg ne hal-
jon addig, rnlég valahol _ tán nállad _ meg nem láthatom . . . Én nem
óhajtok több senkivel meg ismerkedni, e kettőt mind a mellett is szeret-
ném látni . . . Arany s Eötvösben sem a jó iró vonz engemet, egyedül az
ember, azon tiszta belső, S gyermekded kedély, mi hallomás s irásaik után
él róllok kâpzeletemben." (35. sz.)

Febr. I4. _ ompa Mihálynak : „Fölszólitsz menjek hozzád, ismerkedjem
meã egyszersmind Arannyal, s én várok és várok . . . s végre . . . azt
iro , meglrtad Aranšnak ne jöjjön, mert te úgy sem követhetnél bennün-
ket . . . internálva 1 vén." (36. sz.)

jún. 14. _ Tompa Mihálynak : „Midőn később hivtalak, s te válaszoltad:
'most A[rany]h0z megyek, nem hijjában az már bizonyos hogy ő nagy
költő.'" (39. sz.)

1 8 5 4-ben:
Nov. 4. _ Tompa Mihalynak: . . legelső leveledben Juliıls végére

hivsz, s hogy már akkor Aranyt is ott találandom, _ s hogy nem jött el,
azt csak aug. 3-án költ leveledben tudatod velem, . . .nem tudtamAranyt
Lasztóczra képzelni, _ s tégedet sem ez úttal, s mindég mondtam nőm-
nek: meglásd. hogy nem jőnek el I Arany okát méltánylom, úgy vagyunk
biz azza most mmdnyájan, csak 'egyben akadok fel, söt kettöbe: ezt
elöbb is tudta, miért biztatott hát ged? más meg az, hogy tudta meg-
állani hogy ne tudósitson erröl téged idejében? Nagy bűnös mindkettőnk
irányában, s méltó hogy hamvat hintsen fãiére, zsákba búván. _ S van
még egy harmadik ismi szemembe ötlött: 0 y formát irtál te nekem egy-
szer, mintha ő óhajtaná ismeretségemet, mintha én őt érdekelném, s ta-
valyi leveledben, hogy: 'tervetek volt hozzám is jlőnifi De én mindezek
nyomát az ő levelében nem látom: midőn megp lantám, megörültem,
azt gondolám azért közlöd velem mert róllam is esz benne szó, - azon-
ban, Ö csak téged emleget, csak hozzád utját fájlalja hogy elmaradt-
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Lasztóczról Szó sincs benne, -- miből én azt gyanitom hogy neki sem
tavaly sem az idén nem volt tervében Lasztócz, s hogy te csak Hamván
készültél őt arra birni, . . . Pedig én már ép azon ponton álltam, irni
hozzá, de igy, nem tudhatok. Barátságot most már én _ a véletlenen
kivül _ csak azzal tudnék kötni, kiről bizonyosan tudnám hogy kellek
neki, s kivált ha az még költő is, tudjam hogy nem csak az embert de
költöt is szereti bennem . . . Nincs kedve i.n11 mondja, lelke megtörött.
Aranynak a dicsőitettnek nincs kedve irni! . . . Ember! nem kérdezted
Kertbenit, Aranytól _ . . Arany is jobban tetszett nekem azon levelben,
melyben tenta picturával egy nagy bottal páholja hátadat." (40. sz.)

Nov. 2.1. _ Tompa Mthálynak : „Ne bátsd már Aranyt, már akár magam
irhattam meg _ ha még nem tudnád _ mint néz ki a Kertbeni Albuma
. . Arany gyönyörü Ősszel költeménye, sokat veszt a forditásban."
(41. sz.)

1 8 5 5 -ből:
jún. 16. _ Tompa Mthálynak .° . . el ne ijedjetek tőllem, ha tán szándé-

kotok van jönni Arannyal, jöjjetek, nem fogtok engem levertnek talál-
ni, mert jelenlétetek okvetlen felemelne pár hétre . . . Arany múlt évi
levele arra mutat hogy hírem alapos". (42. sz.)

Aug. 13. -_ Tompa Mihály-zzıız .- „Mıt veıeszoıt Ateny neked? _ Én is irtznn
hozzá, gondo om Julius végén, még nem válaszolt . . . Kérlek ha irsz
Aranynak, emlitsd meg hogy irtam hozzá, _ felette bosszantana ha e
levél, első levelem hozzá el sikkadt volna." (43. sz.)

Aug. 18. _ Tompa Míhálynak .° „Tegnap estve vevém Arany levelét s pkár
sorodat benne. Csakugyan eljutott tehát hozzá levelem, Der !
tehát jöttök, az az: jönnétek ha Jancsi lapiczkája beteg nem volna; . . .
Jancsi engem mint látom nőtlennek vél, . . . festvényemet _ vedd ki
. . . rámájából, _ . Jancsi, reá pillantván, majd így talál szóllni: 'hiszen
ez nem szebb az én tentapicturáimnál 1"' (44. sz.)

1 8 5 6-ból:
Aug. 2. _ Tompa Mthályrıak .` „Aranynál két napot tölték, ismerem már

tanártársait" . irtam ma Aranynak is. [Szemere e levelét, a 4. oldalon
levő dátum szerint csak 1857. márc. 10-én folytatta és fejezte be.]:

. . sem hozzád, sem Aranyhoz . . nem irtam tömérdek idő óta . . .
Erdélyi birálata Arany verseiröl több helyütt hibás, egy helyt
szenvedélyt gerjesztő. Ezen jegyzéseivel ti. a birálat elején ,Aranyn
olly hibák maradtak fenn, mik nagy költőknél nem szokásosak' igen föl-
gerjeszti az olvasó kiváncsiságát, s.valami npãyotsıgyanittat, s várjuk,
várjuk két három számon át, mik hát azon tö e ' ányitó hibák, s ime
végre sok várás után kisül, hogy e hibák az, hogy: Arany pár ikes
verbumot elhibázott. Mondám Erdélyinek hogy ez ép ollyan, mintha
egy férfiröl azt irná 'szép arczú, szép termetű f rfi, de mind ez figét sem
ér, mert tyúkszeme van kis lába ujján.' _ Ellenben Aranyról nem szere-
tem hogy e critica miatt levelet irt Jancsira [ld. AJ. szept. 4-i levelét].
Látom biz én hogy utoljára is csak akkor szerény a 'szerény' mig, csak
dicsérik. Nem szerénytelen e levél, de mégis fölfakad olvasásánál eszem-
ben e gondolat, rá irt é Jancsi azokra is (például Greg1.ıssra) kik túldi-
csérték? Nehezen. Ez a Greguss . . . Mit csinál Jancsi 'Bor vitézé'-ből?
Minden criticán felül állónak mondja. Nekem pedig Ép e verse látszik
igen középszeríinek. A forma? ezt Jancsi Chamisso 'T tenklageja után
irta, tehát nem sajátja, sőt egy sorát át is vette ,Enle schreiet in der
Klippen' _ 'bagoly ri a bérczi fok közt', S még kevésbé tetszik nekem



Jancsitól, hogy ,Nagyidai czigányok' elbeszélésének meg rovó criticaját
meg bosszulta egy verssel. Ez elbeszéllés valóban gyönge, a bosszú
ãıdıg hiú-bosszú, _ olvasd figyelmesen. Boszorkányok hiú poëtái ! lám

ép ök ketten (te s Jancsi) támadtatok meg engem (nállam létetekkor)
hogy akarhatom én Petöfire irt gúnyversemet verseim közt kiadni?
Mindebből az a resultatum, hogy Jancsi sem az, minek előttem jelle-
mezted, sõt én e részben bár mellyikünknél is gyöngébbnek hiszem az
elõhozottakról itélve s kérlek is soha se tudasd, mit ıtt irok, vele, mert
jaj vólna nekem, tudom hogy nem szólna, de sose feledné el, _ neked
vagy Sárosinak bizton el merném ezt mondani; neki nem. Ha vissza-
gondolok, csak most érzem miért intettél -te nekem ,ne tegyem', midőn
Toldija második részére akartam jegyzést tenni.” (45. sz.) _ 43, 146, 254,
274.442.4s2z4s7.489.49°.493.s°3.511,sI7zsI8,s88.s9s.596.600.
602, 617, 629, 634, 639, 659, 665, 675, 684, 686, 688, 689, 690, 696_99,
705, 748, 789, 803, 842, 848, 985, 986, 998, 1005, 1040, 1041, 1044, 1045,
1051, 1052, 1055, 1056, 1059, 1061, 1067, 1073, 1076-78, 1081, 1082,
1101

SZEMERE PÁL (r785_r861) _ (AJ.kk. XV.k. 897. 1.) _ 112, 373, 563, 687,
733.83s.924.9s0.I°52.I074

SZENCZ1 MOLNÁR ALBERT (1574-1634) _ nyelvész, zsoltárforditó. _
Bethlen Gábor hivására 1624-ben külföldről végleg haza tért, Erdélybe. _
769.944.967,I029.II°7

Szendrey István _ (AJ.kk. XV.k. 897. 1.) _ mai történész. _ 102 5
Szendrey Zsigmond (1879-1943) _ (AJ.kk. XV.k. 897. l.) _ szalontai tanár

korában megjelentette AJ. Ercseyhez szóló leveleinek kiadatlan részeit.
(It 1917.) _ 812, 821, 923, 965, 982, 990

Szendrői Névtelen (16. sz.) a Szilágyi Mihály és Hagymási (Hajmási)
László c. széãhistória szerzője. Két kezirata maradt a 17. sz.-ból. kiadása:
RMKT VII. ._ 1092

SZÉNFY (KOHLMANN) GUSZTÁV (1819_1875) _ zenetanár, népdalgyűjtő.
A Duna-menti országokban összehasonlító népdalkutatásokat végzett. _
Zenei cikkei a Magyar Sajtó, a Vasárnapi Újság hasábjain jelentek meg. _
„Szemben állott a verbunkos-ëalotás stilus uralkodó kultuszával s vele
szemben a régi magyar zenére népdalra hivatkozott, melyeket .azonban
_ kellõ apparatus és kritika hiján _ nem tudott a maga igazolására mód-
szeres adattárként feldolgozni." _ 2000 dallamot tartalmazó nagy kéz-
iratos gyűjteménye elkallódott. (Zenei Lexikon. III.k. 444. 1.) _ Szinnyei
szerint e gyűjteményt elkeseredésében maga semmisitette meg.

Széniy Gusztáv _ Arany r ó 1:
1 8 5 6-ban.

Nov. 30. _ Erdélyi jánosnak .` „Arany Jánossal _ mind a mellett, hogy
Pesten September 4-től Október 2-ig tartózkodtam s ezen idö alatt Arany
Pesten volt, sőtt ott mulatása közben is velem találkozni akarva a
,Kom1óban' rám várakozott, hova akkoron esetlegesen menni elmulasz-
tottam, _ nem találkozhattam s így vele nem is beszéltem: Pedig szeret-
tem volna, főleg az eddigielőttem ismeretlen, de lapok utján tudomásom-
ra jutott s a kőrösi os olai tudósitványban közzé tett ,versid0mról'-i
értekezés miatt . . . December 2-ik hetében ismét Pesten leendek s erõs
feltételem [elhatározásom] Arany Jánost egy úttal meglátogatni s a
mondottakról vele értekezni. _ Felette sajnálom, hogy nem ismerem
a kőrösi osk. tudósitványban közzétett nézeteit Aranynak: egyébként
lesz gondom rá, hogy ebbeli elnıéletét birtokomba ejthessem. (Erdélyi-
Lev. II.k. 141-142. l.) _ 755, 1102
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Szent László _ 864
Szentirmay Gizella _ 1917-ben tette közzé Toldi Szerelmes és a Frithiof rege

c. tanulmányát (BpSzle.) _ 873 _
SZENTJÓBI SZABÓ LÁSZLÓ (1767_1795) _- költő. A népdalok és a debreceni

diákköltészet hatottak rá. A jakobinus moz alom an való .részvételért
Kazinczyval, Verseghyvel, Batsányival együttãetartóztatták. Kufsteinban
halt meg huszonnyolc éves korában. _ Sz. Sz. L. Kõlteményes Munkái
š791-ben jelentek meg. Újból Toldy Ferenc adta ki (1865.) _ 164, 167, 179,

35, 868, 871
SZENTPÁLY LÁSZLÓ _ 1845.-ben főisšıáni helytartó Máramarosban, 1852-ben

császári biztos a debreceni egyház erületi ülésen. _ 77, 833
Szentpétery Inıre (1878-1950) _ történetiró. _ 907
SZENTPÉTERY ZSIGMOND (1798_1858) _ (AJ.kk. XV.k. 897. 1.) _ Arany

Juliska és Lengyel Dánielné náluk lakott Pesten 1854 húsvétján. _ 445,
773,982,11o8

SZENVEY JÓZSEF (r80o_1857) _ költő, műfordító, hirlapíró. _ Toldy
Ferenc köréhez tartozott. _ A PNaplót közvetlenül Kemény Zsigmond
előtt két hónapig, 1 855. jún. 21-ig. Szenvey szerkesztette s továbbra is belső
munkatársa maradt. _ 764, 1105

SZÉPIRODALMI LAPOK (Szepir.Lap.) _ 1853. I. félévében jelent csak meg,
hetenként kétszer; vasárnap es csütörtökön egy-egy ív terjedelemben;
első száma jan. 2-án, mig az 52. utolsó szám jún. 30-án. _ A cim alatti
tájékoztató szerint tartalma: .,Értekezések, novellák, költemények, birá-
latok. Tárcza: irodalmi, művészeti és társaséleti szemle." _ Felelős szer-
kesztő Pákh Albert. Szerkesztő társ Gyulai Pál (az utóbbi azonban csak a
félévi összesített tartalomjegyzéken van feltüntetve). _ Kiadó-tulajdonos
Emich Gusztáv. Az új folyóirat „Előfizetési felhívása"-ban Pákh kie-
melte: „Nincs a ki ne érezné, hogy olvasó közönségünk miveltebb részének
irodalmi vágyait eddigi szépirodalmi vállalataink ki nem elégitheték." -
Pákh hitt a jövendő komolyabb folyóirataiban, a Szépirodalmi Lapokat
ezekhez ,,átmeneti hidul" szánta. Folyóiratában kora érdemesebb szép-
íróit kivánta megszólaltatni. Ígérte, ho „netaláni elleneik"-kel szemben is
„irodalmi hangon" fog szólni. _ Az šlső szám első cikke fölött koszorús
keret övezi Kazinczy Ferenc nevét: ,,a kor mellyben élünk, testvére az
övének, midőn az irodalom lőn a nemzetisé védangyala“. Nem mint költői
mintaképet idézi, hanem mint a ,,mű gonã, csin és f0rmatisztaság" képvi-
selőjét. Majd így folytatja: szükségesnek tartók és teljes hívei vagyunk
azon reformálo mozgalomnak, mit költészetünkben Petőfi, Arany és Tom-
pa, Erdélyi széptanunkban kifejtettek, mert látköríink szélesedett és köl-
tészetünk inkább vissza lön vive valódi és szilárd alapjára, de elérkezettnek
hisszük az időt visszahatást idézni elő kinövései ellen." Az idegen iro-
dahnakból színvonalas válogatást és „művészi rózát" sürget mind a fordi-
tásokban, mind az eredeti művekben. „A viljágirodalom iskolájába kell
járnunk, ha irodalmunkat magasabb álláspontra akarjuk enielni.“ _
Vágyva emliti a Kazinczy korában az irókat összefűző baráti viszonyt,
ugyanakkor igényli a tárgyilagos kritikát. Végül hangsúlyozza: „A magyar
irodalomnak most is épen az a hivatása, mi a kor volt s ha a körülmények
talán nehezebbek, a nemzet fogékonysága nagyobb s ösztönszerűleg érzi,
mi neki az irodalom."

Az irodalmi élet legjobbjai bizalommal tekintettek Pákh induló folyó-
iratára. Az engedélyt együtt kapta a Délibáb c. folyóirattal: „Eötvös .
így kiálta fel prófétai lé ekkel: ,a Pákhé lesz a legjobb"' _ írta 1852. dec.
4-én Gyulainak Pákh Albert (ld. Gyıılailzev. 153. l.) _ A kezdeti eredmé-
nyekről Pákh febr. 3-án ezt írta Tompának: „Az első négy hét alatt még is
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csak felvittük 300 előfizetőre, mennyi másoknak legvirágzóbb szakukban
sem volt. Jókainak [a Délibábra] 700 van. Egy félév mulva _ ha addig
élünk _ nekünk is lehet annyi." (TompaLev. I. k. 180. 1.) _ Sajnos nem
így történt, pedig AJ. is reménykedett még 1853. szept. végén is. hogy Pákh
u'ból meg tudja indítani a Szépir.Lapokat. (Ld. 1853. szept. 27-1 levelét
sógorának.)

Arany v e r s e i a Szépirodalmi Lapokban: Rozgorıyiné (Ballada).
(2. sz. jan. 5. 22_24. l.) _ Arkádia-féle. (8. sz. jan. 27. 118-119. 1.) _
Vizi sulymok I. [= De gustibusj, II. (Tõredék) [= Poélai recept] _ E két
vers a „Csipkeb0k0r" c. rovatban jelent meg, Sol aláírással (15. sz. febr. 20.
237. 1.) (Az AJ.kk. I.k. 461. 1.-n a Poétai recept c. vers jegyzetében elirás,
hogy a febr. 15.-i számban jelent meg.) _ Csendes borozó [= Csendes dalok
II.] (18. sz. márc. 3. 280. l.) _ Sir Patrick Spens (Skót ballada) (21. sz.
márc. 13. 327_329. 1.) _

A Szépirodalmi Lapok 26. számában márc. 31-én a 411. l.-n a „Csipke-
bokor" rovatban névtelenül jelent meg a Tõredék egy népies vig eposzból c.
vers. Vita folyt körülötte, hogy AJ. írta-e.

Takarodót harangoznak,
A nap terhe már lejára,
A kis ujhold mindjárt elfogy,
Kaszapengés jelenti, hogy
A holnap vár új munkára.

Jön a mezők fáradt népe,
A fa alá települnek.
Nagy malomkő-asztal várja,
Most köriil a pohár jáäiia,
Aztán vacsorához üln .

Két kis tarka macska játszván
Fölkapott az ıãperfára,
Magok sem tu ják, hogy esett,
Magasra van egy keveset,
Lepislogni a nagy tálra.
Falatra vár a Bodri lenn,
Szeme, füle áll fölfelé,
Néha száját is feltátja,
Valaki tán, ha meglátja,
Majd egy csontocskát dob belé.
Rezzen az eperfa lombj a,
Rá a Bodri nagyot mordııl,
Hogy megszeppen a két czicza,
Egyik a mást megtaszítja,
Lepottyan s a _ tálba fordııl.

Voinovich a Régi jó időből c. vers jegyzetében foglalkozik a kérdéssel.
(AJ.kk. I.k. 470. .) A Régi jó időkből c. versről megemlíti, hogy egy íven,
melóyen AJ. verseit összeirta, ennek ciméhez odajegyeztez „Nem kiadni
val ". Így feledésbe merült. Fabó Bertalan a Budapesti Hírlap 1913. okt.
5-i számában kiadta a Tőredék egy népies vlg eposzból c. verssel együtt.
Mindkettő a Széptiır.Lãpok ,,Cs`iıpkebokor” rovatában jelent meg: a Tóre-
dék . .márc. 31- al ás nélk" , a Régi jó időkből c. vers alatt aSol = nap
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aláírást helyettesítő (9 jellel. Fabó tévesen állította, hogy a kérdéses vers
alatt is ott van a napjel: G) _ Aranyi szerzőségét Kardos LRÍOS iS këtâêgbe
vonta (It 1913. 551. l.) „Nem is vall e töredékben Aranyra semmi." _
Záıga a vitát Voinovich. _ (Két dolog azonban talán mégis elgondolkod-
tat : 1.) az utolsó versszak első sora: ,,Rezzen az eperfa lomebja". _ 2.)
Arany Háziuraság c. verse szinte főszereplőjének tekmthető k ves ,.Bod-
ré" = Bodri kutyája. _ Tisza Domokos: Ott áll a ház c. versében is írja,
amikor AJ.-ék elhagyott szalontai kis háza körül borong: ,,Sir az ajtó, de a
Bodré hallgat,. . (1852. máj. 31.)

Régi jó időből (33. sz. ápr. 24. 526-527. 1.) szintén a „Csipkebok0r" c.
rovatban, aláírás helyett: (D _ A sárkány (37. sz. máj. 8. 584-587. 1.)

Az Araomyal kapcsolatos hír- és cıkkany agb ól: Jan. 2.-án
az 1. sz. N ilt levelezés c. rovat: ,,A.J. úrnak K-n:" c. szerkesztői üzenetet
ld. a levelek között. _ Febr. 3-án (10. sz. 157-158. l.) jelent meg A.B.C. =
Kazinczy Gábor Nyilt levele. A cikk éle a „népieskedők" ellen irányult,
azonban egynémely félreérthető megállapítás miatt _ Arany a célzásokat
magára vette, keserűen reagált rá, Pákh nem győzött mentegetődzni. _
Kazinczy Gábor félreérthető cikkében három _ gúnyoros hangú _ taná-
csot adott a szerkesztőnek: 1.) Legyen kevély, rátarti az irókkal szemben:
,,Itt vidéken . . . ott a kövezeten sok pinty, cziz s efféle hangicsál; . ön
mcéã meg is invitálja a helyett, hogy . . közéjök durrantana." _ A Szép-
ir .Lap azonban a Petőfi-utánzó at, azaz Tóth Kálmánt és társait nem
„invitálta” s nem is közölte írásaikat; a célzás tárgyait AJ. méltán keres-
hette a folyóirat népies irányú munkatársai között. _ Kazinczy Gábor a
szerkesztői magatartás példájául az Athenaeumot idézi, amelyet Vörös-
marty _ Bajza József _, Toldy Ferenc szerkesztett. Ez a szerkesztőség _
Kazinczy Gábor szerint: „nem csak mézzel-mákkal nem tractálta a tinta-
vesztegetőket, sőt szerencséjöknek tarták, ha elméltóztatott őket fogadni".
E példa AJ.-nak rosszul eshetett, hiszen Toldy Ferenc: A nagyidai ci-
gányokról nem oly régen, 1852. aug. 1-én tette közzé értetlen bírálatát az
ÚjMagyMúz.-ban. _ Kazinczy Gábor 2.) tanácsa: adjon a szerkesztő in-
kább jó külföldi irodalmat, mint silány hazait: „A kóró nem rózsa azért
hogy a Hortobágyon nőtt . mert honi ifjú óriásoké." _ Ti. az írások,
amiket a folyóirat közöl. _ AJ. ezt a célzást semmiképpen sem vehette
magára. Bár ekkor mindössze 36 éves, mint író, és mint ember, mégis az
idősebb nemzedékhez tartozónak számított. _ Kazinczy Gábor a külföldi
írások közlésében is az/ltherzaeurn-ot idézte mint példaképet. _ 3.) tanácsa:
A hazai „journalistica” ,,mindig nagy lak0mára" hívta olvasóit, hogy a
közönség etvágyat kapjon, ,,de a 'hopp' után soh sem maradt el a 'kopp !“'
Figyelmezteti tehát a szerkesztőt, ogy: „adjon ön mindig egyforma
becsületes magyar ebédeket“ _ azaz folyóiratában mindig színvonalas
írásokat.

Kazinczy Gábor Nyilt leveléhez folyamatosan csatlakozik Pákh Albert:
Nyilt válasza (158_16o. 1.) _ A.B.C. = Kazinczy Gábor tanácsairól álta-
lában megállapítja: „Van benne, mit én is elsóhajtottam magamban, van
azonban ollyan is, mi belém nem fér." _ Válaszát _ a tanácsoknak meg-
felelően _ ő is három pontba foglalta: Először: ,,Kevély nem leszek” _
jelentette ki kategorikusan, a tanácsolt szerkesztői magatartást illetően.
Mint írja, gondja volt szerkesztőségét „elismert hitelű törzsvendégekkel
megnépesíteni“ _ ezek közé számítja a Nyilt levél iróját is _ „s ha a sors
véletlene netalán ide sodorna egy vagy más pusztai mákvirágot, faltörő
lángészt vagy elrekedt czinegét, az bizonyosan va a tisztes társasághoz
alkalmazandja magát, vaégy pedig hamar megnéziíıjbl hagyta el az ország-
utat”. _ „A hajdani der k Athenaeumot tisztelem, de mintául nem vehe-
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tem, levén benne emberek és dolgok, kik- s miktől mai viszonyaink között
meghökkenve fordulnánk el." _ „Nem leszek tehát kevél az élet jövő
hónapjaiban sem, . nem tartok ugyan cerberust a kapunáñ hanem igenis
egy kıs lámpahordozót, ki haza fogja vezetni, a ki más 'hazára' teendi magát
érdemessé." _ Kazinczy Gábor második tanácsára, mely szerint inkább
közöljön idegen irodalmakból, ha jó hazait nem közölhet, Pákh azt feleli,
hogy szépirodalmunk az utóbbi négy évben „minden irány s vezető nélkül"
tántorgott. „Ment kiki a maga útján. S ki legerősebben énekelte a kút-
ágast, egtöbbet emlegette a csárdát s legmagasabban úszott a délibábbal,
csikóval, pipával, czigánnyal, szűrrel és bundával _ az volt a legény.
Szegény Petőfi, ha láttad volna, minő mezitlábakkal léptek a te szentélyeid-
be!" _ Pákh itt világosan utal a Petőfit szolgain utánzókra. _ Erti és
méltányolja Kazinczy Gábornak világirodalmat igénylő szempontját:
hpšy: „az idegen felé szító vágyaknak itthon iparkodjunk megfelelni" s
e rt kísérjük figyelemmel a világ irodalmát. Ez azonban nem vonhatja el a
teret a sajátunkétól: ,,saját inventiórıkat, eszméinket, élczeinket elhallgatni
s idegenekkel állani elő _ ez lehet gyakran keserű kénytelenség, de . . nem
mindig plagium, nem mindig idegen tollakban gyönyörködés, nem mindig
szegénység". _ Kazinczy Gábor harmadik tanácsára, hogy adjon la jában
szellemileg mindig „egyforma becsületes magyar ebédeket" _ Pákh talá-
lóan válaszolja, rendben van, „tartsuk jól vendégeinket" _ azonban _
„minél kevesebbet beszéljünk a szakácsművészetről". _ Vé ül Pákh
szeretetet és türelmet kér. Volt idő, midőn ő is 30 000 emberhez lãvánt egy
lap hasábjain szólani, „most me nehány nullával kevesebbel érem be".
- E két közlemény körüli félrešrtések, _ AJ. és Pákh levélváltásai,
majd személyes találkozásaik nyomán tisztázódtak. _

A Szépir. Lap. febr. 24. (16. sz. 255-256. 1.) Irodalom c. rovatában a
Szikszói Enyhlapokat (Pest, 18 5 3.) ismerteti: „10oo" = Gyulai Pál. A kötet
prózai részéről afolyóirat előbbi számában szólt. Ezúttal az Album költői
részével foglalkozik. Aranytól itt jelent meg a Keveháza. _ Gyulai először
általánosan jellemzi a Toldi óta a kotó költőt: „tárvy- és formában" egy-
aránt sokoldalú „az eposztól a balladáig, az ódától alegegyszerűbb dalig" _
, ,. . . ő a forma tekintetében is sok újjal gazdagítá költészetünket a népdalok-
ból levont formâktól kezdve le e yes nyelvfordulatok _ rímek _ és asso-
nance-okig, sőt ez utóbbinak renšszerét is ő alkotá meg. Iránya, a népi elem-
ből fejteni ki és virágoztatni fel a nemzeti költészetét, ugyanaz, mi minden
jóravaló költészet életelve volt a hellentől fogva a legújabbakig Nála a
tárgy benső természete, mondhatnók szelleme határozza meg a hangulatot,
formát _ mindent." _ Példaként emliti a Szépír.Lap.-ban megjelent Roz-
gonyinét; „a rythmus alaphangja mintegy a Rozgonyiné kedélyében van,

" _ Lélektanát is megdicseri: a hős asszony nem érzi tette nagyságát,
„mert az sem egyéb, mint szerelme, mely oly természetes". _ A „valódi
balladai menet" sem kerüli ki Gyulai figyelmét: „csak körrajzot ad s művé-
szi szatglgíatottságával hat ." _ ADélibábban megjelent Török Bálintot
arra e ti például, hogyan lehet a ré ' krónikás hangot ,,költőivé terem-
teni": „Előttünk a kor; szó, nyelvforãiılat, rím, rythmus festenek, beszél-
nek, hatnak s bűverővel ragadnak a múltba." _ Ezután tér rá a Keveháza
méltatására, elemzésére; „egy kisded eposz" _ állapítja meg elöljáróbau.
Tárgyát őstörténetünkből vette, ,,mellyről csak nehány száraz adat jutott
ránk . . ." így: ,,Az egész époszon a hang uralkodik a tárgy fölött, azonban
a tárgytól van kölcsönözve és hatalmas, méltóságos . . . ıtt is, mint Araníy
mindegyik művében találkozunk ritka nyelvhatalmával, technikai könny -
sé éve s azon bámulatos sajátossággal, melly a szavak hangjaival a ter-
mãszet képeit s az érzések árnyalatait olly mesterien festi." _ Márc. 27-én
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(25. sz. 399-400. l.) közölte Pákh ,,Balambér“ álnéven Hét nemzetség c.
gt-_ıíı.uy0ros ,,operaszövegét“ a korabeli folyóiratokról. Ez Aranyt is hasonlók
ására ösztönözte. (Ld. Lévaynak írt 1853. jún. 10-i levelét és jz.-t.) _
ápr. 17-én (31. sz. 493. l.) a Csipkebokor c. rovatban Gaudeamus. . . c.

pős versikét közöltek egy fűzfapoéta megérkezéséről. Ebben írja a szer-
ző: ,,Arany, Tompa ismeretes | S Dalár nem _ ez rettenetes." _ Mágia
15-én (39. sz. 618. 1.) az Újdonságok c. rovat közli, hogy: „Arany János
Szász Károly urak, kiknek neveivel ezután gyakrabban fognak találkozni
lapjaink olvasói, e napokban köríinkben mulattak." _ Máj. 19-én (40.
sz. 638-639. 1.) _ a Szilágyi Sándor szerkesztette Nők könyve c. almanach
ismertetése kapcsán mızgšjšeëãzi: „A verses részben Tom a és Arany költe-
ményei leginkább kiem ők . . . Aranytól Mintegy alšlt vándor klassikai
tökélyű. . . Rahel magas lyrai pathosa által ragad me ." _ Máj. 26.
(42. sz. 670-672. l.) A Boritékra való c. rovat egy „né%ieskedő" poéta
hencegéseit teszi pellengérre; ez így szól: „Tompa Miska most Arany Jankó-
val vaı:LNagykőrősön; pozitive tudom, hogy nagyon emlegettek és vártak

." st .
Arany _ levelei tanulsága szerint _ mindvégig nagyrabecsüléssel figyel-

te Pákh Albert lapkísérletét, a kor egyetlen ilyen típusú színvonalas
kezdeményezését, s fájlalta, hogy végkép meg kellett szûnnie. _ A folyó-
irat irodalomtörténeti szerepéről, jelentősšéről ld. Törő Györgyi: A Szép-
irodalmi Lapok (Pákh Albert és Gyulai P lapkísérlete 18 53-ban )c. tanul-
mányát. It. 1958. 418-434. 1. _ 123. 133, 137, 144, I75, 181, 188, 230, 239,
242, 250, 255, 259, 257, 287, 311, 313, 515, 564, 855, 857_6o, 862, 863,
872-75. 877, 879. 881, 384, 885. 889. 891. 893. 894, 898. 899. 902-94. 904.
908.9I5,9I5,923,924

SZÉPIRODALMI SZEMLE _ a BpHirl. rovata, ld. ott
Széptani jegyzetek _ 1024, 1058
SZEREMLEI KÁROLY _ Tompa káplánja. _ 257
Szigligeti Ede (Szathmáry J zsef) (1814-1878) _ (AJ.kk. XV. k. 897. l.) _

szinműíró. _ A Szökött katondval megalapította a népszínművet. _ Leg-
maradandóbb, ma is játszott műve a Liliomfi. Szigligeti fő érdeme, hogy a
Nemzeti Színházat magyar műsorral látta el. _ 820

Sz1Kszó1 ENvı=ı1.AP0K, 1853. _ „Album a szikszóiak fölsegélésére“. Szerk.:
Császár Ferenc. _ AJ.-tól itt jelent meg a Keveháza (129_140. 1.) _ 242,
3sg.90q.972 _sz11..1DvJANo8 (1840-1890) _sz1ıády Á1011 (1837-1922). (AJ.ı1ı1. XV.
897-898. l.) Mindketten tanítványai voltak AJ.-nak, aki Szilády János
költői tehetségéhez nagy reményeket fűzött. _ Tolnai Lajos a Sötét világ-
ban ezt írja róla: . a leghíresebb poéta, egy kis zömök, fekete arcú,
egyik szemére félig vak fiú. Õ mindenkit homályba borított. Mert Arany-
hoz jártam: közelebbi barátságba lé tt velem. Nagy ok volt ez. _ Bá-
multam, és mivel Arany nagy jövőt jält neki: hát meghajoltam nagysága
előtt. Írt eposzokat, hexamaterben és alexanıinusokban. Emlékszem egy
ilyen címűre: Etelköz. Arany rendkívül fölmagasztalta." AJ. bírálatát
Szilády János e művéről és Tolnai id. sorait ld. AJ. kk. XIII. k. 199, 508-
509. 1. _ Szilády János utóbb mint ref. lelkész működött, szépirodalmi

_ munkásságát nem folytatta. _ 728, 1092
Szilády Károly _ kecskeméti nyomdatulajdonos a 19. sz. közepén. _ 1085,

10 4
SZILÍGYI FEREŠTC (1797-1876) _ (AJ.kk. XV.k. 898. 1.) _ 472, 824, 992,

oo 10 099 1 I 2-
SZILÃGYI ISTVÁN (1819_189L)t_ (AJ.kk. XV. 898-900. 1.) _ e korszakban

Szilágyi 1853. jan. 31-én először néhány sort AJ.-nak, aki azonnal,
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bőven válaszolt, de Szilágyi ismét csak ez év utolsó napján irt neki. Még
1854-ben váltottak egy-egy levelet. Szilágyi közben megházasodott, fia
született, utóbb arról ıs sz volt, hogy Debrecenbe megy tanárnak. _ AJ.-
tól e korszakból két darab, Szilágyi Istvántól szintén két levél jelzi
lazábbá vált kapcsolatukat. _ 56, 68, 77, 163, 165, 167, 181, 228, 304, 310,
363, 364, 380, 396, 397, 56o_62, 721, 822, 837, 867-71, 877, 890, 921, 924,
926, 944, 959, 966, 967, 969, 984, 997, 1019-20, 1024, 1027, 1079, 1090

SZILÁGYI ISTVÁN, ifj. _ Szilágyi István fia, 1852-ben született. _ 363
SZILÁGYI SÁNDOR (1827-1899) _ (AJ.kk. XV.k. 900-901. 1.) 1852.

szeptemberétől Kecskeméten volt matematika tanár. 1853. jún. 4-től
tizennégy éven át a nagykőrösi gimnázium tanára. Az 1855-56. évi iskolai
értesítő szerint a II-VIII. osztályokban történelmet tanított ( 33. l.) _
Az 1850-es évek elejének rugalmas szerkesztője kőrösi évei alatt fordult
igazi szakterülete: a történettudomány felé. Vílágtõrté-nete 1854-ben jelent
meg. _- 1856-ban Szabó Károllyal kiadta jegyzetekkel Balla Gergely
18. sz.-i ún. Kőrösi Krómlkáját, _ közben AJ.-sal Olvasókõnyvet is szer-
kesztett. _ AJ. nem véletlenül választotta munkatársul é pen Szilágyi
Sándort. Nemcsak szaktudása miatt, hanem mert csalácijával együtt
őszintén meg is szerette. - Szilágyi rendezte pl. Arany Juliskáék házi
előadását Jókai: Az örmény és családja c. novellájának színpadi változatát,
_ Benkó még kortársi visszaemlékezések alapján írta: ,,élénk, vidám kedé-
lyével valóságos áldás volt Aranyra, kinek hypochondriáját [nem éppen
ez volt 1] nem egyszer űzte el tréfáival: talán összes tiszttársai közül ő volt
a legbizalmasabban Aranynyal és az egész családdal is; alig volt olyan nap,
hogy sokszor kétszer is, legalább egy pár perczre be ne tekintett volna
hozzájok". (65- 66. l.) AJ. irta: „S ep n most bukkant be hozzám és
hajt a szőlőbe- nem a magáéba rsze, _ l valami tivomyát akar ad.ni;“
(Ercseynek, 1856. jún. 25.) _ gy ilyen Szilágyi adta ,,tivornyának" enılé-
ke AJ.-tól „Szilágyi Sándor úr az ő első és utolsó malacának" _ búcsúzta-
tása. (A Zkalmatosságra írott versek. AJ.kk. VI. 4. 25_27. l.) _ Több levél-
ben szó van Szilágyi: Adatok a tűzýróba történetéhez Magyarhonban c. közle-
ményéröl, mely az Új Magyar Muzeum 1855. aug.-i számában jelent meg
(438 440. 1.). Ebben irja: Világos adataim hiányzanak, hogy a legfőbb
papi fórumokÁaártfogolták volna; de mivel épen pašıi felügyelet alatt tör-
téntek, ezek öntő befolyása az ordáliákban kéts gbe vonl1atatlan." _
Hozzánk Németországból szivárgott. A 13. században a nagyváradi kápta-
lan által huszonegy ev alatt foganatosított négyszáz tűzpróba-itéletnek
van hiteles nyoma. Szilágyi leírja a szertartást, majd befejezésül utal az
akkori kémiai ismeretekre. amelyek szerint lehetséges, hogy voltak, akik
a tűzpróbát kiállották. Klezsó József, a Családi Lapok szerkesztője
tizenhét oldalas tanulmányban válaszolt lapja 1856. I. fé. 5. márc. 1. számá-
ban Az ordaliákról címen. (223_239. 1.) _ Írja, hogy Nagy Gergely pápa
603-ban megtiltotta a tűz- és vizpãóbákat, de nem tagadja, hogy azok
tovább is papi felügyelettel folytat tak. Maga is ismerteti a tűzapróbákat.
Elsősorban Szilágyı Sándor hangvételét kifogásolta. -- E korsz ban AJ.
és Szilágyi Sándor egy-egy levelet váltott egymással. _ 52, 59, 64, 86_88,
94, 98, 206, 212, 221, 241, 245, 268, 300, 316, 327, 342, 351, 360, 377, 382,
442. 448. 451. 452. 459. 469. 479. 475.486. 494. 593. 599. 511. 524. 525. 528.
565, 567, 575, 580, 614, 621, 623. 625. 631 34. 639. 656, 657, 661, 666, 670,
671. 673. 674. 682. 685. 689. 691. 694.696. 698. 699. 797. 719. 715.719. 727.
731. 749. 768. 824. 827. 829. 836. 838. 839. 841. 842. 853. 879. 898. 899. 993.
914. 926. 928. 932. 943. 959. 989. 985. 987. 991. 994. 997. 1995. 1999. 1928.
1029, 1032, 1035, 1050, 1052-54, 1058, 1061, 1066, 1069, 1072, 1073. 1076,
1079- 81, 1087, 1093, 1095, 1098, 1100, 1104, 1109
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SZILÁGYI VIRGII. (1824-1892)-ügyvéd, szerkesztő. Részt vett a szabadság-
harcban. 1 851-ben a PNaplómunkatársa. 1852. februárjától szerkesztette az
Értesítő 0. lapot, amelyet ez év májusától _ megváltozott célkitűzéssel _
Budapesti Vtszhang c. folytatott 1853 áprilisáig, amikor beolvasztotta a
Délibábba. AJ. Szilágyi Virgil mindkét folyóıratába küldött verseket
(ld. a folyóiratok ciınszavánátgâ-'_ 1853-ban Gönczy Pál fiúnevelõ intézeté-
ben tanított, 1854-ben ügyv ' vizsgát tett. _ 94, 97, 111, 170, 262, 843,
8 8, 0 104 1002, 1010, 1 39, 75

Szily Kálmán (1838-1924) -- (AJ.kk. XV.k. 901.1.) - 898
SZÍNEÁZI NAPTÁR _ 1857-re jelent meg Bethlen Miklós gr. (színész nevén:

Bolnai) _ Dobsa Lajos _ Tóth Kálmán szerkesztésében. _ 761, 1105
Szinnyei Ferenc (1875_1947) _ (AJ.kk. XV.k. 902. 1.) _ Id. Szinnyei József

fia. A Bach-korszak irodalmi életével és Arany életművével több könyvé-
ben, tanulmányában foglalkozott. _ 940, 1007, 1029, 1060

Szinnyei József, id. (1830-1913) _ (AJ.kk. XV.k. 902. 1.) _ 934
Szinnyei József, ifj. (1857-1913) _ (AJ.kk. XV.k. 902. 1.) _ 882, 1029
SZOBOSZLAI PAP ISTVÁN (1786-1855) az 1850-es években a ref. egyház és az

állam kapcsolatainak kiépítéséről szól: „A Bécsbe fölvitt és megjelent
bizodalmı férfiak tanácskozásai 1855. máj. 17-jún. 20-ig "c. egyháztörté-
neti naplófeljegyzése. Ld. Révész Imre: Fejezetek a Bach korszak egyház-
politikájábál. (Bp. 1957. 91. l.) 76, 833

Szókratész (i.e. 469-399) _ a halálraitélt görög filozófusról tanítványa: _
Platon által írt Szokratész védelmét Hunfalvy Pál fordította magyarra
(1854.) _ 261, 905

Szondi két apródja _ 1087
SZOPHOKLÉSZ (-i.e. kb. 496-P) _ (AJ.kk. XV.k. 902. l.) _ 1025
Szőke Parmzˇ _ 562
SZÖLLŐSI FERENC _ (AJ.kk. XV.k. 902) _ szalontai csizmadia. _ 668
SZŐNYI PÁL (1808-1878) - (AJ.kk. XV. k. 902-903. 1.) _ a szabadságharc

után alapított fiúnevelő intézet fentartása mellett protestáns iskolafelügye-
lő is volt. Szász Károly 1852-ben így számolt be látogatásáról: „A napok-
ban itt volt Szőnyi mint tanhatósági felügyelő és megvizsgálta az oskolákat,
minden osztályba bejött s minden professorral egy egy félórát taníttatott
és kérdeztetett; úgy látszik meg volt elégedve . . . Most átment Kecske-
métre, holnap újra vissza jő s iskolai ügyek felett fogunk tanácskozni."
(Szász Polyxenának, febr. 27. MTAK Kézirattára Ms 300/158. sz.) _ Sző-
nyit 18 53-ban leváltották. Utódja Mikulás János lett. _ 28, 43, 120, 136,
206, 249, 463, 812, 818, 851, 856, 885, 887, 903, 980, 988

Szörényi László _ mai irodalomtörténész. - 1018, 1020
SZÜCS ISTVÁN (1811- 1871) _ jogász, debreceni professzor, utóbb a jog-

akadémia igazgatója. (Péczely József rokona: ItK. 1904. 329. l.) _ Meg-
irta Debrecen történetét (1871.) - 84, 833, 835

Szüle Ferenc _ AJ. nagykőrösi tanítványa. _ 960

TAKÁQH JUDIT _ ld. DUKA1 TAKÁCH JUDIT
Tamás Anna _ mai irodalomtörténész. _ 802
TANÁRKY GEDEON (1815- 1887) -» Tanáı-ky János fia. Horvát István tanít-

ványa, 1842-48-ban Nagykőrös főjegyzője. A kormányt követte Debre-
cenbe. A forradalom leverése után haditörvényszék elé állították, de ke-.

elmet kapott. 1852-ig szülővárosába, Nagykőrösre internálták. A köz-
ãlséttől visszavonult, azonban mint a nagykőrösi ref . egyház főgondnoka
igen sokat tett a gimnáziumért. (AJ.kk. XIII.k. 484. l.) _ A kőrösi lelkész,
_ utóbb püspök: _ Báthory Gábor leánya volt a felesége. -_ 1855 máãusá-
ban AJ.-t és tanártársait vendégül látta tetétleni pusztáján. E kirán ulás
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ihlette AJ.-t A tetétleni halmon c. versére. _ E tájra tett második kirándu-
lása Farkas Eleknél _ hívta fel figyelmét Csonka Márton öreg gulyásra,
akinek ızopoı-sõját ne emıyoıc õızõz húzta, mint anõı 4 vzsújs. ebr. 25-i
számában már olvasãyaiiott. Mind a A vén gulyást, mind a A vén gulyás
temetését 1855 májusában írta. Ld. AJ.kk. I.k. 485, 489 491. 1.) _
Stróbl Alajos AJ. nagykőrösi m zobrának talapzatára a „vén gulyást”
is megmintázta s körül, frizként temetését is megörökítette. _ 287, 915

TANÁRKY JÁNOS (1781-1842) _ (AJ.kk. XV.k. 903-904. 1.) _ 556, 1020
TÁRKÁNYI BÉLA (1821-1886) _ kat. pap költő. 1844-ben Petőfi megláto-

gatta Egerben. Része volt a vendéglátásban, mely Petőfit az Egri hangok c.
versére ıhlette. _ 84, 733, 835

TASSO, TORQUATO (1544-1595) - (AJ.kk. XV.k. 904. 1.) - AJ. Szé tani
jegyzeteiben Az eposz kellékei. Tárgy c. fejezetében példaként emfiti a
Megszabaditott jeruzsálemet, mint amelynek tárgya „nemcsak egy nem-
zetre, hanem az egész keresztyén világra" kihatott. (AJ. kk. X.k. 550. 1.) _
1858-ban lefordított a Megszabaditott jernzsálern első énekéből harminckét
versz.-t s a hetedik-nyolcadik énekből néhány sort. Ugyancsak a követ-
kező évek termése Zrinyi és Tassó c. tanulmánya, akadémiai székfoglalója.
_ (AJ.kk. X.k. 330-439. 1.). _ 169, 556, 765, 767, _954, 1020 _

TEGNER ESAIAS (1782-1846) _ koltő, a svéd klasszıkus eposz, a Frithiofs
saga (1825.) szerzője. Műve fedezte fel Európa számára az ősgermán vilá-
got. A Tagner's Gediehte 3. _ Tisza Domokos hagyatékábó került AJ.
könyvtárába. _ 357, 361, 384, 721, 724, 872, 942, 943, 961

Tegyey József _ mai kutató. 803
Télben _ 219
TELEKI DOMOKOSNÉ gr. férje (1810-1876) _ erdélyi liberális politikus.

(AJ.kk. XV.k. 905. 1.). _ 104, 846
TELEK1 GYULA gr. _Teleki Domokos sógora (GyulaiLev. 574. 1.) _ 613
TELEKY FERENC gr. (1785-1831) _ az MTA tagja. Verseit Döbrentei

Gábor adta ki (1834.). _ 84, 835
TELEKY JÓZSEF gr. (1790-1855) (AJ.kk. XV.k. 905. l.) _ történetíró,

az MTA Könyvtárának alapítója (ld. F. Csanak Dóra: Az Akadémiai
Könyvtár története a szabadsághareig. Az MTA Könyvtárának Kiadványai.
Bp. 1959.) _ Fő műve: A Hunyaáiak kora Magyarországon (1852-56). _
Halálakor családja Tompa Mihályt kérte gyászbeszédre, de a hatóságok
nem engedélyezték. Nyomtatásban: Mit örököl a haza nagy fia után c.
jelent meg. 538, 569, 573, 634, 1014, 1030, 1036, 1059

TÉLFY IVÁN (1816-1898) _ 1846-tól a pesti egyetemen a görög nyelv- és
irodalom, 1852-től a classica philologiának is rendkívüli tanára. Mint Tisza
Domokos tanára, ismerte AJ.-t; ennek bizonysága Opusaula Graeea c.
könyve AJ.-nak dedikált példánya: ,,T. Cz. dr. Arany jános úrnak emlékül
a szerző. "_ A könyvet a költő családja ajándékozta a nagyszalontai Arany
J. Emlékmúzeumnak. _ 14, 184, 808, 878, 879

TENNYSON, ALFRED lord (1809-1892) _ angol romantikus költő. Fő műve
az Idylls of the king, öt történet az 500 körül élt Artus király udvarából. _
734. 950. 955

Thaekeray, William Makepiece (181 1_1863) _ angol író. Első sikerét Vanig
Fair (Hiúság vására) c. regényével aratta. _ Regényeiből Szász Károly
Béla is fordított magyarra. _ 953

THALÉS, BERNARD (1821_1873))- Hommage á l'esprit hongrois (Hódolat a
magyar Szellemnek. Francia költemények magyar költőkre) c. gyűjte-
ményének egyik darabja AJ.-nak szól. _ 632, 1058

THÁLIA _ ld. MAGYAR TEÁL1A
Tmonoııovrcs ANASZTÁZ _ ld. TOMORI ANASZTÁZ
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Thierry, Amadée Simon (1797-1873) _ francia történetíró _ Egyik fő
gıűvez Histoire d'Attila. _ 18 55-ben Szabó Károly fordította magyarra. _
90,1069

THOMSON, JAMES g70o_1748-ig) _ angol író. I-Iírnevét Seasons c. műve jelzi.
Ebben a term zet törvényeinek költői leírását történetekkel tarkítja.
Az európai irodalmakra hatott. E műve ihlette Haydn Évszakok c. orató-
riumát. _ 164, 868, 869

TICHY _ szalontai lakos. Azonos, vagy rokona? Tichy Alajos nagyváradi
könyvnyomtatónak? _ 1 15

T1NóD1 LANTOS SEBESTYÉN (1505-1556-ig) _ (AJ.kk. XV.k. 905. l.) _
6419.9 7

'I`1ssoT _ Leçons de litteratûre 1-2. művét AJ. Tisza Domokos könyvtárá-
ból kapta ajándékba. _ 721

TISZA CSALÁD _ TISZÁÉK _ 8, 37, 90, 469, 485, 539 812, 829, 841, 880, 902,
926,992,1o96,1o99,11o4

TISZA DOMOKOS (1837-1856) _ (AJ.kk. XV.k. 906-907. 1.) _ Levelezésük
hű tükre a költői hajlamú ifjú szeretetének, ragaszkodásának, valamint
AJ. lelkiismeretes bírálói munkájának. _ 1852-ben, amikor AJ. családjá-
val Szalontán töltötte az iskolai szünidőt, Geszten is időzött. _ Ez év vé-
gén Tompának elküldte tanítványa Te adtad, te vedd el c. versét s ezt írta:
„a geszti kis poéta igen szépen halad, örömömre', . .Tizenöt éves gyer-
mektől mindenesetre elég: meglehet a remény csak, de én ilyen kezdet után
merek remélni." (1852. ec. 1.) 1853 tavaszán AJ. Pesten járt: „Kis poétá-
mat látogattam rneg“ ( 185 3. máj. 23. Tompának) ; 1854. Tisza D. Kovács
Jánossal Kőrösre látogatott. AJ.-t az iskolai szünidőre ismét hívták Geszt-
re, de akkor sem oda, sem Tompáékhoz nem mehetett. Közben jöttek Tisza
D. levelei, versei, melyekre AJ. a tőle szokott alapossággal írta meg véle-
ményét. Közben Tisza D. nevelőjével, Kovács Jánossal járta a pesti antik-
váriumokat S beszerezte AJ. számára a történeti kútfőket. _ Tisza D.-t.
mind erősödő tüdőbaja miatt az orvosok külföldi utakra küldték. 1854
szeptemberében édesanyjával Olaszországba, Dél-Franciaországba indult.
_ Visszatérve Tisza Domokosban mind erősödött a vágy, hogy verseit
közöltesse. _ Bár tisztelte mestere véleményét, hogy huszadik évéig
„ne teñšen Semmit közre", Gyulai Pál kezdeményez sének nem tudott
ellentá i. Közlésre szánt verseiből kíildött neki. A szerkesztőket azonban
nyilván az a meggoudolás tartotta vissza a közléstől, hogyha AJ. a mestere,
miért nem ő küldi be tanítványa verseit? _ Tisza D. versei közül még éle-
tében jelent meg az Egy jó baráthoz c. (Délibáb, 18 5 5. szept. 30.), valamint
a Velenoze c. (Bp-i Visszhang, 1855. dec. 23.). _ 1855 szeptemberében
Tisza Domokos orvosi javaslatra _ ezúttal nevelőjével Kovács Jánossal _
Egyiptomba utazott. Ezt megelőzően 1855. szeptember 10-én Tisza D.
édesanyja levélben kérte AJ.-t jöjjön fel Pestre, mert Domokosnak fáj,
„hogy tisztelt Tanár Urat, kit minden emberek közt hihetően leg jobban
szeret, oly rég nem láthatta . _ AJ. teljesítette a kérést, s tanıtványát
látogatni „pár órára Pestre ment” ( 18 5 5 szept. 29. Tompának.) _Tisza D.
egészsége azonban Egyiptomban sem javult, sőt rosszabbodott. 1856. máj.
15-én érkeztek vissza. AJ. Pestre utazott, hogy lássa tanítványát, aki 1856.
jún. 21-én örökre letette a tollat. _ AJ. Tompának is megírta a szomorú
hírt. _ AJ. a PNapló 1856. július 14-i számában Tisza Domokos emlékezete
címmel irt róla, majd felvetette versei kiadásának gondolatát, amely 1857-
ben meg is valósult. (AJ.kk. X.k. 205-06. l.) -- Tisza D. és AJ. kapcsola-
táról le. Sáfrán Györgyi: Arany jános Geszten. (Békési Élet, 1972. 2. sz.)

Itt közöljük Tisza D. Ghazél Arany jánoshoz c. versét, melyet mestere
nyilván szerénységből nem tett közzé a TDI-IV e. kötetben.
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* Az eredeti keleti versforma _ azt igényeli, hogy a költő, saját nevét _

Ghazél
A rany jánoshoz.

Sugár fényt szórva ég költészetem,
És szent sugár körré lett ihletem.
Szép homlo odra hervadatlan füzért

Fon szívvirágból hála érzetem.
Szavad varázshatalmú és teremtő! _

Mintamikor mondá Isten „legyen”
S a kétes, egybefolyt ro pant chaosból

Kivált szavára mindıénıjjıobb elem .
És lőn az ég a fényes cs' agokkal _

Oly sok világ az éjsötét egen _
Es lőn a föld, a dús kifogyhatatlan,

Virág sarjadt kopár végetlenen _
És lőn a tenger szörnyeteg telt mélye,

Mely vészt, vihart hord szét hab kebelen,
S igaz becsű, sztãplőttelen szép gyöngyöt

Elrejtve tart, m y hullám rejteken:
Úgy Te ki fzjtéd, z. mi jobb, S aiesõbb volt,

ÉS égiebb a gyermekded sziven;
S mi bennem él a jó magasztosbb célja,

Határozottabb, égibb érzelem _
A honszeretet, égő, fájó lángja.

Mit Vesta-tűzként hordok keblemen,
S a költészetnek enyhítő világa: _

Költőm ! _ neked, neked köszönhetem! _
Arany* világomat benned találom,

S szereteted élő költészetem 1

fonja be az utolsó előtti sorba ! _
De ha Aranyröl szólok -már inkább hibázni akartam, semhogy a magam
nevét tegyem oda ! _

(ˇKovács János sorai, aki a verset lemás0lta:]
Üdvözöllek _

u.i. Roppantul fájnak szemeim, _
már két ét óta _ bocsánat tehát a hallatlan csúnya irásért.

Ez évekből AJ.-tól harmincöt Tisza D.-nak szóló levél van míg tanítvá-
nyától hatvanöt. _ (Tisza D. verseinek felsorolását a kötet nagy terjedelme
miatt nem közöljük.) _ 9, 11, 13-17, 21, 25, 31, 34, 37, 38, 40-42 48 58
60, 62, 66, 67, 74, 75, 78, 95, 99-102, 104, 108, 109, 112, 113, 116 117 120
123, 127, 128, 131, 133, 134, 136, 142, 146, 153, 155, 156, 158-61 164 167
168, 175, 177, 182_84, 186, 188, 195, 196, 199, 200_o2, 208-10 215 219
222, 230, 236, 237, 243-46, 248, 249, 263, 275, 277, 282, 291, 301, 306 314
316. 317. 323. 324. 326. 329. 332. 336. 337. 343. 348. 349. 354. 357. 361 376
384.386.392.393.397.398.492.414.425.429.432.435.445.453 455 463
471. 474. 475. 484.485. 597. 511. 513. 539-41. 565. 566. 579. 581 585 586
590, 596, 597, 604, 609, 610, 613, 616, 622, 635, 640, 645, 647, 667 691 702,
708, 716, 720, 722_24, 728, 747, 758, 770, 793, 806-11, 813-20 822_27
832_34, 843_51, 853_56, 859-61, 863_69, 871, 875_79 881-84
886_97, 900-02, 906, 908_1o, 912, 914, 915, 917, 919, 921_23 926-29
931. 933. 934. 936~39. 941-43. 956. 961-63. 965. 967-69 972 973
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975-79. 985, 986. 989. 991. 992. 994. 997. 999. 1994. 1996. 1915. 1919.
1027-30, 1034-39, 1041-43, 1045, 1046, 1048-51, 1054, 1059-61, 1063,
1069, 1071, 1079, 1080, 1083, 1086-92, 1099_101, 1104, 1107, 1111, 1112,

6111
Tisza Domokos emlékezete _ 724, 1090, 1091, 1093
'I`ISZA ISTVÁN _ hajdúkapitány, Tisza Domokos őse. _ 230
'I`1SZA KÁLMÁN (1830-1902) _ (AJ.kk. XV. 907. 1.): felesége: Degenfeld

Ilona gr. _ 99, 100, 102, 160, 162, 212, 228, 463, 540, 613, 708, 731, 866,
867, 869, 1015, 1048, 1093

TISZA LAJOS, id. ç789_1 856) _ (AJ.kk. XV.k. 907. l.) _ Fiát, Domokost két
hónap múlva övette a halálba. _ 216, 376, 556, 708, 743, 746, 748, 891,
892, 917, 1019, 1043, 1088, 1092, 1099_101, 1104

TISZA LAJOS, ifj. (1832-1898) _ (AJ.kk. XV.k. 907. l.) _ 104, 134, 759, 855,
856, 1098, 1104

TISZA LAJOSNÉ TELEKI JULIANNA gr. (1805-1863) _ (AJ.kk. XV.k. 907. l.)
_ Domokos édesanšfja tiszteletének beszédes bizonlysága, ahogyan aláírta
magát AJ.-hoz int zett leveleiben: ,,alázatos szo gál ja." _ Domokos
„Önt lelki atyának nevezi" _ irta. Ezért fordult AJ.-hoz, amikor fián
kamasz korában _ angol tanára Monard, Charlesnak rossz hatását érezte.
Arra kérte AJ.-t, hasson Domokosra, aki előtt mestere volt az egyetlen
tekintély. Amikor a fiú egészségi állapota mind rosszabbra vált s külföldre
küldték gyógyulást keresni, az anya fia Számára mint „egyetlen vigaszt"
azt kérte AJ.-tól, jöjjön fel Pestre, hogy Domokos még találkozhassék
vele. Tiszáné Teleki Julianna 1856 nyarán veszítette e legkisebb fiát,
férãét és első unokáját. Domokos halála után AJ.-nak ajándékozta fia
ke ves könyveit S a következő évben kiadta Tisza Domokos Hátraha yott
Verseit, melyet AJ. válogatott és látott el Bevezetéssel. _ Ez évekből
Tiszáné Teleki Juliannának három AJ.-hoz intézett levele van. _ 95, 96,
616, 622-24, 843, 853, 990-92, 994, 1006, 1015, 1050, 1051, 1054, 1089,
1091

TISZA LÁSZLÓ (1829-1902) _ (AJ. kk. XV.k. 907-908. l.) 1852-ben kötött
házasságot Lakatos Ottiliával, 1854-ben kisleányuk Született. _ 15, 37,
731.898.815.933,965.968

TISZA MARGIT (1854-1856) _ Tisza Lászlóék leánya, aki az nap halt meg,
amikor nagyapját, id. Tisza Lajost temették. _ 1101, 1 104

TIZEK TÁRSASÁGA _ (AJ.kk. XV.k. 908. 1.) _ 442, 981
Toldi _ 44, 59, 65, 107, 153, 156, 169, 176, 244, 252, 255, 269, 270, 277_81,

287.292.295.296.299.312.314.317.326.327.339.348.359.356.368.369.
372.383.498.411.421.424.426.459.479.485.497.594.562.564.583.595.
598, 604, 619. 649, 658, 660, 666, 673, 750, 770, 778, 814, 816, 824, 830, 838,
840, 847, 869, 872, 873, 904, 907, 911, 912, 915, 917, 919, 920, 929, 932, 935,
941, 942, 946, 947, 949, 951, 952, 957, 960, 970, 971, 981, 1008, 1012, 1016,
1026, 1027, 1043, 1064, 1080, 1107, 1109, 1112

Toldi estéje _ 125, 188, 339, 421, 426, 442, 444, 459, 470, 491, 492, 494, 506,
599.519.512.515.532.562.563.638.852.875.999.937.971.973.975.987.
999,1002,1o04,1o12,I034,1064,1o86

Toldi „második része" ld. _ Daliás Idők.
TOLDY FERENC (1805-1875) _ (AJ.kk. XV.k. 908-909. 1.) _ AJ-nak naãy

keserűséget okozott A nagyidai cigányok értetlen bírálatával, mely az j
Magy.Muzeum 1852. aug. 1 .-i számában jelent meg. (Részletesen ld. a folyó-
iratnál.) _ AJ. Vágtat a ló . . . c. versének sorai: „Ég az ostor szennye
testén," . . . | Máskor ugyan jobbnak látták, | Most, silány dög, úgy talál-
ták," _ mélyen tükrözik a költő elkeseredését, melyet Toldy Ferenc véle-
ménye váltott ki belőle. Toldy Ferenc tisztelte AJ. tehetségét, de saját
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ízlésbeli korlátain túllépni nem tudott. Ezt utóbb AJ. is tudomásul vette.
_ 1854-ben, .amikor a Toldi Estéje meelent, ugyanez a Toldy Ferenc
írta róla szintén az ÚjMagyMúz.-ban: „E költemény hervadhatatlan ifjú-
ságban fog élni, míg magyar irodalom lesz. “ (Részletesen ld. a folyóiratnál.)
_ AJ.-nak _ ezt megelőzően aJoldi második kiadásával kapcsolatban
tanácsért Toldy Ferenchez kelle fordulnia, aki seggškészen járt el az
ügyben S aki továbbra is nagyrabecsülő figyelemmel rte AJ. írói mun-
kásságát. Ezért kérte újra közlésre A magyar nemzeti vers-idomról C. tanul-
mányt a kőrösi gimnázium értesítőjéből. _ Toldy Ferencnek ez évek-
ben megjelent irodalomtörténeti könyvei: _ Az újkori magyar nemzeti
irodalom története (1853.), A magyar költészet története (1854.) _ E művek
ellenére, AJ. mint tanár, saját irodalomtörténeti és ,,széptani" jegyezetei-
ből tanította tanítványait . . . Ez években AJ. egy levelet írt Toldy Ferenc-
nek, akitől két levelet kapott. _ 14, 87, 103, 150, 255, 278, 279, 281, 287,
296. 326. 363. 378. 383. 594. 639. 680. 685. 699. 734. 767. 782. 898. 837. 839.
845_47, 862, 866, 871, 904, 907, 912_15, 932, 957, 971, 975, 998, 1000,
1002, 1005, 1016, 1022, 1027, 1028, 1053, 1054, 1075, 1094, 1098, 1101, 1106

TOLNAI FERENC és MIHÁLY _ szalontai tesvérpár. _ 380, 627, 669, 958, 1071
Tolnai Gábor _ (AJ.kk. XV.k. 909". l.) _ 945, 1082
TOLNAI LAJOS (családi nevén I-IAGYMÁSSY) (1837-1902) _ (AJ.kk. XV_.k.

909. l.) _ Mint AJ. tanítványa, későbbi önéletrajzi regény ben a Sotét
világban így mutatta be volt tanárát: „En e lángelmű költőt férfikora leg-
szebb éveiben [36 éves, 1853-54. tanév kezdete] ismerhettem meg.
Akkor még keveset tudtam róla. Leírom, ahogy legelőször megláttam. _
Középtermetű, köpcös, teli arcú ember volt. Apró, fekete szemei csudálatos
fényben csillogtak. Roppant gyorsan tudott velük ide-oda nézni. Szívesen
mosolyogva és hamar j t nevetett, amikor első fogai között jó nagy hézagot
lehetett észrevenni. Magyar nadrágot és csizmát viselt, de német kabátot,
magyar kalappal. Hangja tompa volt, mely versolvasás alkalmával édesen
ellágyult. Annak a rendkíviilı szerénységnek tulajdonítom, mely mindig
sajátja is maradt, hogy benne és rajta a nagy embert semmi se árulta el.
Inkább egy jómodú vendéglősnek látszott, mint költőnek. A latirı nyelvet
és a magyar irodalmat tanította. Nem volt élénk pedagógus tanár, de
rendszerető, sőt szigorú, ki a legkisebb helytelenséget sem tűrte el szó
nélkül. Egy félretekintés, gyenge Susogás elég volt, hogy keményen meg-
dorgálja az embert. 'Különben szekundát talán senkinek sem adott. _
Nem emlékszem rá, hogy egyetlen órát is mulasztott volna valaha. A beteg-
séget, későn jövést nem ismerte. _ Amint kezdtünk a nagyobbak által
tudomására jutni, hogy kicsoda ezen szigorú ember: imádtuk. Nem beszélt,
nem magyarázott feleslegesen, Semmı népszerűséget nem hajhászott;
hidegen jött és ment, és alig váltott valakivel egy szót. Mégis lestük, és
boldogok voltunk, mikor az ő órája következett. Volt kissé parasztos arcá-
ban valami kimondhatatlan megnyerő jóság. _ Az a törvény volt nálunk,_
hogy az ő tárgyát becsületbeli dolognak tartotta mindenki lehetőleg meg-
tanulni. Gyönge tehetségüek az ő tanítványai között is voltak, de rosszak,
helytelenkedők, hanyagok _ az én emlékezetemre _ nem " (Törös,
190-191. 1.) _ 728, 1044, 1092

TOMOR1 (THEODOROVICS) ANASZTÁZ (1824-1894) _ (AJ.kk. XV.k. 900. 1.) _
1853-ban került a kőrösi gimnáziumhoz mennyiségtant tanítani. Tanár-
társai hamarosan megszerették, tréfásan unser Muszkának nevezték.
Följegyezték, amit egyszer kőrösi kollegáinak társaságából magáról val-
lott: „Tudja Isten, eredetem szerint nem is tartozom én ti közétek, de ha jó
magyar dalt hallok és ma ar verseket olvasok, kivált az Aranyéit, mellem
úgy dagad a magyarságtglıf hogy alig férek a bőrömbe." (Vadnay Károly:
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A magyar Shakesýeare-kiadás pártfogójdról. Emlékezés Tomorira. BpSzle.
82.k. 1895. 34-48, l.) _ Tomori 1854 októberében lemondott tanári állásá-
ról, mert anyai nagybátyja, Baranovszky Miklós bécsi bankár után nagy
örökséghez jutott, a nagybátyja sírjára AJ.-tól kért és kapott verset (ld.
AJ.kk. VI.k. 28, 222. l.). Hálája jeléíil küldte a költőnek Petőfi kis bronz
mellszobrát, mely ma is látható a szalontai Arany Emlékmúzeumban. _ AJ.
gyermekeinek ajándékokkal kedveskedett: _ Juliskának arany melltűvel,
Lacinak ezüst tintatartóval (AJ. _ Ercseynek 1855. jan. 17.) Tomori
tanári állásáról lemondó iratában kérte, hogy a kőrösi gimnáziumnak
továbbra is tiszteletbeli tanára maradhasson. (Benkó, 66. l.) _ A teljesített
kérés példamutató következményei az iskola 1855-56. évi Tudósitványá-
ban is megtalálhatók: ,,Tanintézetünk tiszteletbeli tanára Tomori Anasta-
sius úr, ki a múlt iskola évben is három darab arany jutalmat tűzött ki
azon VIII. osztálybeli növendék számára, kinek legkifejletebb magyar
stílusa van, ezen nemes buzdítást ez évben is folytatja, sőt nevelve azt, a
mennyiben a nevezett czélra 5 db. aranyat tűzött (44. l.) _ Tomoıi
Nagykőrösről Pestre költözött, Gombán birtokot vásárolt. Vagyonából
elsősorban a művészetek és az irodalom pártfogója lett. A Nemzeti színház
számára elkészíttette Katona József és id. Lendvay Márton szobrát, vala-
mint a Nemzeti Múzeum parkjába a belvederi ıäpolló szobrának ércmását.
_ Fedezte Szász K. 1854-ben megjelent műfor tásának nyomtatási költ-
ségeit, valamint Mentovich verseiet. Pesten irodalmi összejöveteleket ren-
dezett. Vendégei voltak: Vörösmarty, Arany, Eötvös, Kemény, Csengery,
Deák stb. _ Vörösmarty és Arany iránt érzett nagyrabecsülő szeretetenek,
a magyar irodalom iránti felelősségének köszönhető, hogy vállalta a teljes
ma ar Shakespeare-kiadás anyagi fedezetét. Ez azonban már a következő
éveíyirodalnıi vállalkozásai közé sorakozik. _ Tomori saját nyomtatásban
megjelent versgyűjteménye: Emlékkönyv a magyar irodalomról. Pest,
1852.- Szakirodalmából: Elemi mennyiségtan. Pest, 1854. _ 1858-ban
az MTA természettudományi osztálya választotta levelező tagjai közé.
E megtiszteltetés nyilvánvalóan nem munkásságának, hanem irodalom-

ártolásának Szólt. _ Ez évekből AJ.-tól két Tomorinak írt levelet, míg
Tomoritól három AJ.-nak szólót közlünk. _ 287, 448, 475, 514, 525, 527,
53I.532.5Ő7.5Ő3.Ő14.Ő21.Ő23.625.670.Ő7T.Ő73.Ő7Õ.Ő9I.693.697.699.
715,728,915,987,994,1000,1oo3,1oo6,10o9,1011,1013,1o3o,1o31,1035,
1o38,1042,1o5o,1053,1067,1071-73,1079,1081,1084

TOMIPA GÉZA (1853-1857) _ Tompa Mihályék fia. _ 197, 442, 511, 620, 621,
622, 624, 630, 633, 635, 639, 640, 657, 663, 664, 672, 680, 682, 683, 685, 689,
698.795.729.725.739.741.759.774.776.787.865.882.993.1957

Tompa Kálmán _ 865
TOMPA MIHALY (1817-1868) _ (AJ.kk. XV. k. 909 912.1.) _ AJ. és Tompa

kezdetben csak levélből ismerte egymást. Személyes találkozásukra 1852.
február 20-án délután került sor, amikor Tompa, mint ,,fehérn1egyei
poéta” váratlanul toppant be AJ.-hoz. Erről AJ. részletesen beszámolt
só orának (ld. 1852. febr. 28-ilevelétés jz.-ét). _ Ez év júniusában Tompá-
nãã házkutatást tartottak S lefoglalták A gólyához c. versének kottáját.
A dallamot a szalontai Fónyad József szerezte. Tompa meghurcoltatása,
Kassára idézése csak 1853. márc 28-án ért vãget, amikor ,,kegyelemmel"
elbocsátották ugyan, de rendőri felügyelet á helyezték. (Ld. AJ.-nak
má'. 17-én.) Eırnatt AJ.-ék sem jöhettek Hanvára. 1853-ban Tompáékat
családi öröm érte. _ 1850-ben elvesztett csecsemőjük után most született
Géza fiuk, akit AJ.-ék 1855-ben ismertek és szerettek meg. _ Tompa élete
göröngyös volt, emellett azonban túlérzékenysége, lobbanékony természete
_ ami egykor a hasonló természetű Petőfivel is ellentétbe sodorta AJ.
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türelmét is nem egyszer próbára tette. Mivel azonban szerette Tompát,
időnkénti szemrehányásaıt, kirohanásait elnézte, hiszen ő volt a hozzá
legközelebbi barát, akinek magándolgairól és az irodalmi élettel kapcsola-
tos kérdésekről egyaránt teljes őszinteséggel irhatott. Levelezésük az AJ.-t
érintő kérdések, történések hű tükre. _ 1854-ben láttak napvilágot Tompa
Verseí Friebeisznél, aki akkor a Virdgregéket is megjelentette, 1856-ban
pedig azok ,,bőv`ltett kiadását. AJ. úgy érezte, irnia kellene barátja költé-
szeteről, de elvei, igazmondása miatt tartott Tompa érzékenységétől;
„szerencsére me elõzött Császár" _ irta tréfásan, mégıs igazán Tompának.
( 1854. jún. 1 r .) ãz év nyarán Tompa szerette volna vendégül látni AJ.-ékat.
Szemere Miklós szintén várta őket. Mivel nem tudtak menni, Tompa szem-
rehányó leveleket irt. _ 1855 márciusában „Tompa Tomoryval, Jókaival
stb. Kőrösön járt; ld. Tomory 1855. febr. 27-i levelet. Ez év iskolai szünide-
jében végre sor kerülhetett az Arany-család hamvai látogatására. Tompa,
baráti körét is beszervezte: Lévay, Szemere Miklós, Kazinczy Gábor,
Peıõezy Ábrahám stb. is teıeıkezhetett AJ.-sel. vendegjáı-áeuız egyetlen
felhője a környékbeli kolerajárvány volt, amelyet azonban _ AJ.-nál
némi tünetek ellenére _ sikerült elkerülniök. _ Tomdp-lal: Kát halotti beszéde,
_ 1855.-ben jelent meg; egy példányát AJ.-nak de ' álta. Ugyancsak ez
évben látott napvilágot: Mit õrõkõl a haza nagy fia után? Halotti beszéd
boldog emlékezetű Széki gróf Teleki fázseffeletl. Pest, 18 5 5. (Két kiadásban.)
_ Virágregéinek egy: „Arany Julcsának Hanva május 21. 1856 ,,bejegyzé-
sű példányát az MTAK Kézirattára őrzi. (Irod. 8-' 168.) _ 1856-ban
Tompát két helyre is hivták lelkésznek: Szentesre és Kunszentnıiklósra,
azonban egyiket sem fogadta el. Felesége, Soldos Emilia gömöri volt,
így rokoni szálak is kötötték őket oda. _ Ugyancsak 1856-ban járta be a
hir a sajtót arról, hogy Bónisné Pogány Karolina, Tompa fiára roo hold
földet hagyott. _ A végrendeletet megtámadták, Tompa elesett az örök-
ségtől s a következő évben fiát is elvesztette. _ Panaszait AJ.-nak és oly-
kor Szemere Miklósnak öntötte ki, akinek AJ.-ról is többször írt, igy első
találkozásukról is. (Ld. alább.) AJ.-tól ez évekből negyvenegy levél
maradt fenn és négy elv. levelének van nyoma. _ Tompától ötveııháromat
közlünk. _ Az alább következõ: Tompa _ Aranyról _ szóló levél idéze-
tek forrása: Tompa Mihdly Levelezese I_II. Sajtó alá rendezte és aéjsegy-
zeteket irta: Bisztray Gyula (Bp. 1964.) E köteteknek is szerves r zét:
az Arany _ Tompa anyagot az Akadémiai Kiadó rendelkezésére _ az
Arany kritikai kiadásban közöljük. _

Tompa Mihály Arany r ó 1:
(Ld. TompaLev. I. k.)

1 8 5 2-ben:
jan. 7. _ Szemere Miklósnak : „Aranyt készülök meglátogatni, ha időm és

pénzem lessz, a télen. Szeretnék már szeme közé nézni ennek az ember-
nek, ki hogy nagy költő: bizonyos." [Szemeréhez is készült] ,,Akkor
bizonyosan elviszem a Kerényi levelét és Arany versét. Bizony szép
vers !" (156. l.)

Márc. 8. _ Szász Károlynak: ,,Megvert az isten, hogy ollyan korán oda
hagytalak benneteket. A posteıiori láttam, hogy még lehetett volna, és
éreztem, hogy még kellett volna mulatnom. Ezt én Aranynak is meglr-
hatnám ekképen s valamint azt is, hogy feleségemet jó egészségben
találtam ki ezer meg ezer kérdéssel ostromolt különösen Aranyné elől,
gyermekeiről, s mint a vadkirály az europai látogatótól kapott csörgőt
nyakára, úgy az én nöcském a kis Julcsátol kapott küldeményt azonnal
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kezére kötötte, . . Mindezt én Aranynak is megirhatnám s még azt is,
hogy igen jó érzés és megelégedés van bennem, mióta Nagy-Kőröst
megjártam, s még is a vágy odamenni ollyan nagy bennem mint volt az
előtt, söt sajnálom: hogy már megtettem az első legérdekesebb expediti-
ót, s nem lehet ismét elõször mennem oda; mondom mé egyszer ho
mindezt én Aranyéknak is megirhatnám; hanem személyes ismeretsgé:

még eddig nincs egymással; [tréfa I] igaz ugyan, hogy a mint irja:
árt ott valami íJIlp081Z01'. ki T01Il`pá11a.k adta ki magát; s szerencsétlen-

ségre te is Kecskeméten voltál dısznó torban s nem nézhettél szemébe
annak a Tompának." _ (159. 1.)

Apr. vé e. _ Szemere Miklósnak : „Legjobban töltöttem az időt Aranyék-
nál; šzász Károly, Mentovich szinte ott vannak. Furcsa volt találkozá-
sunkl de persze ezt élőszóval kellene neked elmondanom; így nem ér
semmit! Bementem hozzá, nota bene, előre megírtam, hogy májusnál
előbb nem megyek, vagy tán akkor sem, mert beteg vagyok _ tehát
nem várt; sohasem láttuk egymást. Bementem; köszöntem illedelme-
sen és traktáltam őt per tekintetes url mondván: hogy én egy átutazó
fehérmegyei közbirtokos vagyok, itt étetek, óhajtottam látni, mint
költőt stb. Hideg szivességgel leültetett. Előhoztam, hogy annyival
inkább örülök e szerencsének, mert fiatalabb koromban kivált én is
gyakoroltam a poëzist, persze csak álnév alatt. Erre keveset szólt;
mondám aztán, hogy egy rakás vers most is van nálam, ha nem restelné
igen szeretném felolvasni; erre igen különös képet csinált, _ aztán
mondván hogy a legújabb vállalatokban is részt vettem, Remény, Phő-
nix, Album, stb., de ott is álnév alatt, erre figyelmesebb kezdett lenni;
aztán mondtam hogy: remélem álnevem talán nem kerülte el
figyelmét; ő eˇrre azt mondta ő is rem `, s ekkor végre kérdezte mi volt
az az álnév? s én rögtön és hangosan feleltem, felugorván elébe a szék-
ről: Tompa Mihály! a többit nem írom le, mert nem lehet; hidd el ez a
tréfa igen derék voltl Nagyon becsületes, szelid ember ez az Arany!
egy látásra örökre megszeretnéd: nem azért, hogy téged a legnagyobb
méltánylattal emlegetett, azt a Kedvteléseim cimű versedet hatalmasan
elszavalva, és szóról-szóra ezt mondta: ennek a versnek a chrestomathi-
ákban s literaria históriában örökre fel kell maradni: nem azért mon-
dom, hanem azért, mert igen szeretetreméltó ember. _ Sokat beszél-
tünk rólad, azaz többnyire én beszéltem, ők hallgatták, óhajtaná igen
ösmerni, és is óhajtanám. hogy ösmernétek egymást. Benne semmi
Petöfizmus, de van alapos ösmeret s nyelvtudomány. Jól mulattunk:
van két szép gyermeke s jó felesége. _ tudod e mit? Szász Károllyal mi-
helyt junius végén az examentet megteszik, hozzám jönnek egypár
hétre." _ 16. (r6r_r6z. 1.)

aug. 22. _ Szemere Miklósnak: „Aranyéknak most irtam; nem tudom,
már eljöhetnek-e? ha el: akkor téged is rögtön tudósitlak és bizton
számítok reád, _ a septemberi napok igen szépek lesznek, jó volna
együtt töltenünk: ezekkel a jó fiúkkal, mert hogy Arany az, én bizton
mondhatom. . (167. 1.)

okt. I. _ Szemere Miklósnak: az Arany hivását vagy jövetelét illeti:
abból az idén semmi sem lett. Amint Kassáról megszabadııltam, irtam
neki, akkor még csak auguszt közepe volt, reméltem, hogy október
elején kezdődvén iskolájok, szeptemberben lejöhet, azonban ő egész
családjával Szalontán a patriában: ebből mi sem lett. Arra az esetre
hivtalak volna én téged, vagy biztattalak az Arany és'Szász jövetelével,
de egyíkböl sem lett semmi . (170. 1.)
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1 8 5 3-ban:
Ápr. 19. _ szemre Mazõsmzk .- ,.Atenyı-õı teıgeeeıãıíãez eejteımed, õ mint

ember, mint költő egyaránt szeretetre mélt : a isten hogy egymást
nálam megláthatnátok I" _ (187. 1.)

jún. 7. _ Szemere Miklósnak : ,,Hogy bérmentve járnak-e leveleid hoz-
zám arra megvallom, nem voltam elé figyelemmel; . . . mzrevettem
volna az Aranyét melly igen gyakran ãegy nélkül jön. Családja vagy
a postás csalja-e Jankót, nem tudom? vagy néha nem lévén génze:
csak ugy csuepıaszon bedobja levelét ãıpostára detto nem tudom Még
restelltem n ' is irni e felöl. . . Ö " ök hogy bele nyugodtál, hogy
Császárnak nem irok; . . . Aranztiııyal is most törtem lándzsát, ő mellette,
én ellene: . . . A nyáron Arany alkalmasint nálunk mı.ıla1:ı1ak, akkorra
Miklós jöj el; . . . Én juliusban alkalmasint Pestre megyek, s alkalma-
sint lehozom Aranyékat,” 188_189. l.)

Okt. 13. v. I4. _ Lévay józse nek .' „Én nehezen mehetek Borsodba, . . .
a zsandár rábízott a hanvai paraszt birora, hogy ki ne bocsásson
Hanváról, . . . Azért a Jánosék jötte nem lett volna tanácsos, Tehát
tudósított Arany, jól van! (197. l.)

1 854-ben:
Febr. er. _ Szemere Miklósnak: „Arany én hozzám nejével 2 gyermekével

jött volna 8 mondd nyolcz hétre. Még mikor hittam akkor beszéltem
neki sokat hogy hova, hova nem fogunk menni kirándulni: . . Mikor
Aranyékat nőmmel együtt ott lévén fél nap meghittuk: épen azon idő
alatt yitték el irataimat s azután kerültem Kassára. Tehát mikor Aranyt
meghittam nem tudtam . . . hogy interndlva vagyok. illyen körül-

.mények közt írnom kellett Aranynak és neked, hogy ne jőjetek
Aranyhoz és hozzád egy postán indult a levél." (206. 1.)

Máj. 4. _ Lévay józsefnek: „Nincs nekem semmi bajom, hogy neked
szólván Aranynak feleljek: hanem az öreg [egy idősek I] azt a vitzet
tette hogy két hónãpig nem válaszolt ne em, illetőleg nem kiildötte
azt aápár verset m yet tőle kértem midőn verseimet parizáltam, én
hát v aszul 3 hónapig nem irtam neki." (209. 1.)

jún. 30. _ Szemere Miklósnak: „Nem voltál ugy-e megelégedve az Arany-
féle mentséggel? (nem Arany, hanem én mentem magam,) mert kü-
lönben válaszoltál volna . . . Arany a legbékésebb kedély a világon,
mint Éppen ma kapott leveléből látom; ebben a levélben az is van: hogy

július v gén megszabadulván az iskolaportól, rögtön idejön . . . Ösmer-
kedjetek meg. Talán jobb napom lesz, mint mikor Petőfivel találkoz-
tál nálam Bejében. Aranynak is megírtam, hogy jösz. "(z16_
217. 1.)

Szept. I. _ Lévay józsefnek : ,,Hallottad-e már azon nagy veszteséget,
mely az irodalmat és barátait érte? Arany meghalt! _ én irok neki
hivom, ígérkezik, elébe akarok menni Miskolcig, . . és csudálom hogy
sem nem jön sem nem válaszol! hát szegény megıhaltl legalább úgy
kell lenni, rlnert én máskép el sem képzelhetem e alálos hallgatást I"
(217--218. .)

1 8 5 5-ben:
jan. 24. _ Szemere Miklósnak : . . erősen váltogaäjuk a nótákat Arany-

nyal s ha a jövö nyáron meg nem látogatunk ez etben nem lesz belőle
semmi. Most legközelebb is emlékezett rólad levelében iãnen melegen:
ide iernám, de nem hinnéd . . Most sült ki, hogy mióta Aranynyal
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levelezésben állok alig egyszer kétszer volt levele bérmentesitve; pedig
ő soha sem adta volna el pénz nélkül. Példád indított, hogy egyszer
megírtam neki. Rémitően csalták." (224. 1.)

júl. 15. Szemere Miklósnak: „ha Arany el'ön: mégis lehető lesz, hogy meg-
látogathassunk." stb. (239. l.) Ld. még AJ. _Szemerének, 1855. júl.
26-i levél jz.-ben.

Aug. 20. _ Fõrdős Lajosnak .' .,levelet oläıšıok legkedvesebb barátaim,
šyikétől Arany Jánostól, hogy család l hozzám a szünnapokra

t már el is indult. Munkám tehát, Tisza-Kesziig éjök kellvén men-
nem szekérrel. megszakadt.” (224. 1.)

Aug. 31. _ Fõrdős Lajosnak : „Arany családjával nálam van, nagyon
a szives megemlékezést s öszinte tiszteletét küldi általam."

245. .
Szept. 17. _ Palóazy Abrahámnak (245_246. l.) _ Ld. AJ. _ Palóczynak

szept. 17-i levele jz.-ben.
Okt. 1. _ Lévay józsefnek .` „A csutora megjött, Aranytól is azóta már

egy levél, amelyben irja hogy vasárnap 1/2 12-re szerencsésen hazaér-
tek: azt is érinti hogy kolerát kapott nálatok, de szerencsésen kiépült
csakhamar belőle. No hála istennek! Remélem: hogy még nagyobbat
fog most már a leckeóráktól kapni." (247. 1.)

Okt. 21. _ Borsodi józsefnek: ,,Küldjük vissza a kosarat és kendőket
köszönettel, . . és ét czilindert. Tartalmukat megiszogattuk cholerális
bánatunkban Arany Jankóval, éltetgetvén egymást, s azt is a ki a
nedvet adta." (248. 1.)

Dee. 23. _ Lévay józsefnek: ,,Az öregröl [mindketten 38 évesek !] régóta
nem tudok semmit. Legközelebbi versében a Hölgyfutárban, [Árva
fiú, dec. 7-i sz.-ban] a forma és tárgy itéletem szerint eltérnek egymás-
tól: az a forma nóta forma, dallásra való, a tárgy nem az. Ez az első
kritika, melyet az öregröl életemben mondtam." (254. 1.)

1 8 5 6-ból:
jan. 6. _ Lévay jozsefnek : „A János levelét megkaptam; nekem is irja:

hogy meglehetősen vannak; biz igaza van abban, hogy nem tud rólam,
igen régen nem ittunk egymásnak; . . Az előfizetési ív [Lévay verseire]
hangja nekem épen nıáskélp tűnt fel, mint Aranynak s másnak; én
csipősnek találom." (1256. _)

Febr. 12. _ Szemere Mi Zósnak: „János is panaszkodott (nem rád, ma-
gára) hogy még eddig egy szót sem váltottatok.“ (258. 1.)

jún. 17. _ Lévay józsefnek : ,,Olvastam, _ kezdtem olvasni Arany versei-
nek birálatát . . ." Stb. (262_263. 1.) _ Részletesen ld. AJ. _ Erdélyi-
nek 1855. szept. 4-i levél jz.-ben.

[Dec. 31.] _ Lévay józsefnek .` „Én egyszer komolyan összevesztem levél-
ben Arannyal s tán egy ember sincs a világon, kire valami meegyzésem
ne volna." (268. 1.) -

12. 23. 25. 27. 28. 39. 31. 33. 34. 49. 42. 44. 46. 52. 53. 59. 64. 66. 69. 83.
85, 86, 88-91, 93, 94, 97, 103, 110, 112, 122_24, 141, 145, 147, 150, 152.
158, 161, 163, 172, 178, 181, 195, 197, 198, 205, 212, 214, 217, 221, 224,
233, 237, 24o, 250, 253, 257 259, 262, 268, 269, 273, 280, 295, 297, 299,
399. 394. 396. 311-13. 336. 338. 340. 341. 346. 359. 358. 369. 389. 381.
399. 391. 394. 492. 419. 42°. 422. 426. 433. 438. 441. 446. 447. 449. 451.
458. 468. 469. 474. 478. 489. 483. 485. 486. 489. 491. 492. 599. 51°. 514.
523. 531. 532 534. 538. 539. 562. 566. 572. 573. 576. 58°. 583. 588. 592.
595, 601, 602, 606, 614, 615, 617, 618, 62o_22, 624, 625, 628, 632, 638,
657, 660, 661. 663, 665, 672, 675, 677, 679, 681, 682, 685, 689, 691, 692, 695.
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697- 763- 764- 717- 725- 726- 734- 737- 747- 749- 76°- 762- 763- 766- 767-
769, 771, 772, 774, 777, 779, 787, 802, 803, 807, 81o_14, 816_19, 821,
824, 827, 830, 835_37, 839_44, 846_52, 857, 86o_66, 868_7o, 874_
77, 881, 882, 885,- 887_89,' 891_98, 9o3_o5, 907, 908, 912_14, 919,
929. 922. 924. 925`. 928. 929. 931. 935. 937-49. 942. 943. 963. 964. 966.
973-76. 978. 989. 981. 983-87. 999-95. 997. 998. 1991. 1992. 1995-
10, 1o12_15, 1017, 1020, 1027, 1029, 1030, 1033, 1034, 1036, 1038, 1040-
55, 1057, 1059-61, 1066-70, 1o73_81, 1083, 1084, 1088, 1089, 1091,
1093k, rägãhıroo, 1103--09, 1113, 1114
_ y oz_53, 9,213,2 8, o,821,82.835,92,9 ,1o6
_ Aiöltő fiához _ 664, 5 3 4 4 4 43 7
_ A madár, fiaihoz _ 861, 866
_ Az én lakásom _ 360, 391, 427,
_ Az öreg szpjga _ 360, 391, 427, 937
_ Barátim e ékezete _ 940, 942
_ Fekete Könyv _ 1076
_ Graefenbergi levelek _ 1076
_ Halottak emlékezete _ 1108
_ Két halotti beszéd (1855) _ 1005, 1015, 1030, 1036
_ Mit örököl a haza nagy fia után _ 538, 573, 1015, 1030
_ Ősszel _ 1008
_ Sólyom _ 664,
_ Szuhay Mátyás _ 65, 156, 296, 824, 913, 919, 920
_ Távolból _ 857, 858
- V91S9i (1847) - (1854) - 775. 993. 1942
_ Virágregék (1854., bőv. kiad. 1856) _ 43, 45, 59, 221, 225, 228, 239,

251, 254, 296, 339, 342, 348, 360, 449, 511, 680, 684, 705, 770, 893,
897. 994. 909. 937

TOMPA M1HAI.YNÉ SoLDos EMILIA (1831_188o) _- (AJ.kk. XV. k. 912. 1.)
_ 125. 539. 569. 619. 621. 626. 629.635. 659. 663. 794. 725. 739. 893. 897. 949

Tóth Aladár _ 1094
Tóth Béla (1857_19o7) _ (AJ.kk. XV. k. 913. 1.) _ 898, 899, 904, 905,

985, 1008, 1111
Tóth Dezső _ mai irodalomtörténész. _ 931
TÓTH ENDRE (ANDOR) (1824_1885) _ (AJ.kk. XV. k. 913. l.) _ ez években

megjelent verskötetei: Zengő bokor (1853.) _ Újabb Kõlteményei (1855.)
_ AJ. Tóth Endre költészetét a Petőfi-epigon Szelestey Lászlóé mellé
sorolta (ld. 1852. okt. 1. Tisza Domokosnak.) _ 12, 43, 46, 65, 85, 152,
214, 239, 243, 254, 255, 274, 297, 341, 424, 489, 664, 693, 699. 807, 809,
816, 819, 823, 835, 845, 855, 861, 374. 393, 900, 904, 998, 1070, 1087

TÓTH KÁLMÁN (1831_1881) _ (AJ.kk. XV. k. 913. l.) _ ez években meg-
jelent művei: Kinizsi Pál. Népies hősköltemény 10 énekben. Pest, 1853.
_ A Toldival egyező részeire az akkor tizenkét éves Arany Juliska is rá-
ismert. (Ld. AJ. _T0mpának, 1853. jan. 18. II. sz. lev.) _Tóth Kálmán-
nak szinte évente jelentek meg kötetei: Szerelmi vadrózsdk (1853.), T K.
Kõlteményei (1854.), Szdz új költemény (1856.). _ Túlzott öntudattal való-
ságos második Petőfínek képzelte magát, még Vörösmartyt is lekicsi-
nyelte (ld. AJ. _Tompának, 1853. dec. 4., valamint Szilágyi Istvánnak,
1854. márc. 9.) _ Tóth Kálmán a Toldi estéjét ismertette a Hõlgyfutdr-
ban (1854. okt. 28-i sz.) _ Ez évektől egy, AJ.-nak irt levelét ismerjük.
_ 39. 43. 44. 46. 56. 65. 85. 138. 147. 152. 154. 214. 226. 239. 239. 251.
255. 259. 274. 297. 399. 396. 313. 341. 371. 396. 424. 486. 489. 491. 494-
504, 515, 613, 699, 760, 762, 789, 809, 816, 817, 819, 823, 835, 845, 847.
855. 861. 863. 864. 874. 883. 892-894. 897. 899. 993-95. 999. 920. 922.
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922, 927, 940, 949, 975, 981, 998-1002, 1007, 1008, 1042, 1043, 1046,
0 8, 11 1111 4 1104, 05, 4

TÓTH KÁROLY _ geszti vagy szalontai lakos. _ 9, 806
TÓTH LAC1 _ katonaszökevény palóc legény. _ 104, 107, 847
TÓTH LÁSZLÓ _ Lévay József miskolci barátja. _ 734, 748, 1095, 1100
TÓTH LŐRJNC (1814-1903) _ (AJ.kk. XV. k. 913. l.) a szabadságharc

után bebörtönözték, majd rendőri felügyelet alá helyezték. Mivel az
ügyvédségtől eltiltûfilák. 1850-től szerkesztette az Újabbkori Ismeretek
Tára c. enciklopédia I_II. k.-t. 1853-tól az MTA pénztárosa. 1856-ra
és 1857-re _ Brassai Sámuel és Galgóczy Károly közreműködésével _
szerkesztette a Nemzeti Képes Naptárat. Ezzel kapcsolatosan két, AJ.-
nak irt levele elveszett, mig AJ. egy válasza fent maradt. _ 84, 600, 603,
670, 782, 835, 1043, 1045, 1072

TÓTH M1HÁı.Y _ ld. Köıwvı-Es TÓTH MIHÁLY
TÓTH SÁNDOR _ a szalontai algimnázium tanára: 1854-ben leköszönt állá-

sáról. Helyébe hivták meg AJ.-t. _ 467
Törő Györgyi _ mai irodalomtörténész _ 960
Török Bálint _ 259, 860
TÖRÖK JÁNOS (1809-1874) _ gazdatiszt, szerkesztő, publicista, Részt vett

a szabadságharcban, utána bebörtönözték. _ Egy újabban előkerült lista
szerint utóbb besúgásért évi 3000 ezüst forintot apott a bécsi konnány-
tól. (Ld. Kiss Károly: Hódolat és besúgás. Magyar Nemzet, 1977. márc.
6.) _ 1853-tól a Pesti Naplót szerkesztette, 1854-re kiadta az Igazmonáó
c. naptárat. Ebbe AJ. nem küldött verset. _ Török 18 55-ben Bécsben
megindította a Magyar Sajtó c. lapot, de hamarosan csődbe jutott vele.
(Ld. Csengery Antal_ Gyulainak, 1855. nov. 27. és dec. 24. GyulaiLev.
183., 188. sz. levelek.) _ 224, 238, 300, 312, 371, 421, 450, 473, 474, 567,

__56_8. 736. 789. 897. 920. 948. 934. 993. 1030. 1110
TOROK PÁL (1803-1883) _ (AJ.kk. XV. k. 913. 1.) _ 1848-49-ben Kossuth

Pesti Hirlapjába írt. _ 1851-től pesti ref. főesperes, _ 1855-ben részt
vett a bécsi tanácskozáson, a magyar prot. egy áz szervezeti ügyében, a
pátens: a törvényerejű rendeletekkel való kormányzás elleni küzdelem-
ben. _ Neki köszönhető 1855-ben a pesti prot. teológiai Akadémia meg-
szervezése. _ 556 ~

TÖRÖK SÁNDOR _ a bécsi Magyar Sajtó munkatársa 1856-ban. _ 1114
Törös László _ 960, 1011, 1022, 1085
TUBA LAJOS _ Gondol Dániel fia _ 487, 619, 1052
TUBOLY VIKTOR (1833_ P) _ Ver'sei jelentek meg a korabeli folyó-

iratokban. _ Költészet Csirái c. kötete 1853-ban jelent meg Nagykanizsán.
AJ. mint költőt, a ,,charlatán" jelzővel illette s Lévaynak írt tréfás
verses jellemzései közt így irt ró a: ,,Tubolyicska: | Bubolyicska 1 (=
Baraboly.)“ (1853. jún. 10.) _ 495, 899, 1000

TURÓCZ1 JÁNOS _ Mátyás korabeli krónikairó. Műve: a Chronica Hungaro-
rum (1488). _ 157. 160, 168, 219, 864, 890

0

UHLAND, JOHANN LUDv10 (1787--1862) _ (AJ.kk. XV. k. 914. 1.) _ 374,
956Újabb Kefi remeteteı-z Tete ,,Tuaem.4nyee ee peıitiızei teteee eıet Eney-
clopaediája" _ (AJ.kk. XV. k. 914. 1.) _ Füzetes lexikon. I_II. k.-t
Tóth Lőrınc szerkesztő bocsátotta ki, a III_IV. kötet Pákh Albert szer-
kesztésében jelent meg 1852-56-ban. _ Gyulai AJ. 1855. jún. 7-i ön-
életr. levelét ide szánta, de _ nyilván mert AJ.-ról már jelent meg benne
összeállítás, így 1858-ban közölte e kiadvány folytatásábanz jelenkor
,,Politikai és Társasélet Encycl0paediája"-ban _ 734, 1016, 1028
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ÚJ MAGYAR Mvznnn (Ú'MngyMnz.) -_ (AJ.ızl-z. xv. l-z. 914. 1.) -_ Egyszets-
mind a „Magyar Acaıiemia Közlönye" Kiadta: Toldy Ferenc.

Arany ír á s ai az ÚjM:_gyMúz.-ban 1 8 5 4-ben: Valami az asso-
ndneról ,,A. . .János" alálráss . (III. márc. füz., 240-245. 1.) _ 1 8 5 6-
ban: A magyar nemzeti vers-idomról (IX. szept. füz. 441-483. l.) A ta-
nulmány első megjelenési helye: „Harmadik Tudósítvány a nagy-kőrösi
helv. hitv. evang. Főgymnasiumról 1855/56-ki tanévben. Szer esztette
Warga János, igazgató. Kecskeméten nyomatott Szilády Károlynál.
1856." _ Az MTAK Kézirattárában megvan AJ. példánya, három, eddig
ismeretlen, sajátkezű bejegyzésével. (Jelz.: K. 512/20.) _ Az Értesítő a
Kisf.Társ. anyagával, 1952-ben került ide. Történetéről a következő ce-
ruza írásos bejegyzés vall: ,.Ez a fpéldány az Arany Jánosé volt, mint a
jegyzetekből is átszik. Én a Kis aludy társaság Könyvtárának ajándé-
kozom. Bartalus I[stván] Budapest, 885. Szept. 30."

AJ. meegyzäeit _ mivel a kritikai kiadás X. kötetéből hiányoznak
_ lap- és sorszámozása szerint, az ott megjelent szöveghez kapcsoljuk.

1. AJ.kk. X. k. 218. l. 1-2. sorban: . a magyar irodalom törtenet
tanítójára nézve,. _ Aj. megjegyzése csillag alatt a NK.Ért. 1.1.
alján: „E dolgozat először egy iskolai úgynevezett programmban jelent
meg, azért benne a vonatkozások az iskolára.“ _ E megjegyzést az
Újlvlngylvrnz.-ben vele kõzıes jeg;-zetenı sznnnntte., szenben ett e nélkül
jelent meg.

2. AJ.kk. X. k. 229. l. 1-4. sorban: „Már pedig a mondatban azon
szótag, melynek hangját felmondás közben, kissé fölebb emel:-ll-jük s ezért
hangsúlyosnak szoktuk nevezni, . _ Aj. megjegyzése cs' ag alatt a
NK.Ért. 8. lapján: „Hogy itt mondatbeli hangsúlyr l van szó, kiki látja.
Azóta kísérlet történt prosodiánkat szóbeli hangsúlyra alapitni, péld. e
szó barátság dactylus lenne, mert első tagja hangsúlyos, a másik kettő
nem az. S ez volna ama kiválólag magyar mérték? Nem vette észre aján-
lója, hogy a mi mérték a nyugoti (német, angol) nyelvekben van, csak is
ezen alapšul? Oh, oh I"

3. AJ. k. X. k. 240. l. 20-23. sorban: .ha azon népi dallamokra
figyelmezünk, melyek a sándor-verset adják vissza, úgy találjuk, hogy
az csupán a szótagok számában egyez az ldegen alexandrinnal, de benső
szerkezete egészen a mienk, . . _" _ Aj_ megjegyzése csillag alatt a NK.Ert.
16-17. lap alján: „Alexandrinunk az idegentől abban különbözik, hogy
míg amaz, jambus, trocheus lábakból állván, 6 tactust tesz, a mienk leg-
fõlebb 4-et. Ám hallgassa akárki, midőn verstudatlan magyar az alexan-
drint szavalja. Különösen a szavalási, tehát eposzi ütemezés az, mely alább
1. alatt látható. Ez részemről nem önkényes häpothesis, hanem a tény
mečgfigyeléséből vont sziikségesség, s mióta ez napn tisztábban áll előttem,
az ta ily gördületet igyekszem adni sándor verseimnek."

AJ.-sal apcsolatos a n y a g az ÚjMagyMúz.-ban 1 8 5 2-ben Aug. 1. :
,,Nagyidai ezigányok. Hősköltemény né énekben. Írta Arany János.
Pesten, Müller Gyula sajátja. 1852." _ Eäután következik Toldy Ferenc
névtelen, értetlen bírálata: „E 'hősköltemény' nem hősköltemény, nem is
fonákja a hőskölteménynek, mint a sok tekintetben jeles 'Elveszett alkot-
mány'; s nem is Arany Jánosé, t. i. azon Aranzé, kiben név és érdem oly
szép azonosságban egyesült. Szomorú aberrati ja egy ritka szép léleknek.
nem a tárgynál fıäva, mert a költő minden tárgynak kölcsönözhet költői
érdeket az eszme tal, melynek azt vivőjevé teszi; de a tartalomnál fogva.
mely _ áldatlan Elé most mielébb Toldi második részével, ki-
tisztázására azon ragyog fénynek, mely őt körülvette, s megnyug-
tatására az irodalombarátnak, ki első rangú kö tője nevét önmaga által
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elhomályosítva csak fájdalommal láthatja." (682. l.) _ Toldy Ferenc
kritikáját utóbb a Hõlgyfutár okt. 1-i száma is közölte. _ 1 8 5 4. nov.
füzet; Tezzzt zsıejz. Kõıtõi beszeıy het énekben. Írta Arany Janos. Pest,
1854. Kiadja Heckenast Gusztáv. _ „Az Aranyféle Toldi trilógiájának
harmadik tããja, különben önálló egész. Eszméje a köznép és új kor küz-
delmének r exét a köznépi élet egy hősén mutatni fel. Amaz leáldozik
Toldival, ez hajnallik a magyar föld felett is Lajos királyban. Rövid
figyelmeztetésünk egyelőre csak azon mély hatást vall'a be, melyet a mély
észszel concipiált s kimondhatatlan költői szépségeklrel felrlıházott gon-
dolat tett reánk. Vajha a középtagot, Toldi Delét is, mielőbb vennők. E
költemény hervadhatatlan ifjúságban fog élni, míg magyar irodalom lesz."
(142. l.) _ E névtelen ismertetés minden bizonnyal szintén Toldy Ferenc
tollából való. _ 103, 124, 146, 364. 377. 680, 682, 685, 734. 845, 846.
852, 871, 877, 914, 932, 944, 975, 998, 1002, 1034, 1075, 1094, 1101

URAY _ Tompa ismerőse. _ 634, 639
URHÁZY GYÖRGY (1823-1873) _ (AJ.kk. XV. k. 915. l.) _ 88, 839, 841

VACHoT_ IMRE .(1820-1879) _ (AJ.kk. XV. k. 91.5-916. 1.) _ Losonczi
Pkőnıx c. kıadványának kotete 1852-ben jelent meg. _ 1853-ra
Magyar Thalia c. ,,Játékszm1 Almanachot" adott ki. _ K.iadvá.ny-k:lsé.ı'-
lete: Magyarország és a Nagyvilág képekben c. 1855-ben jelent meg. _
129, 130, 138, 193, 204, 288, 309, 335, 851, 899, 900, 956, 1029, 1052, 1060,
1074,1o7

VACHOTT SÁSNDOR (1818-1861) _ (AJ.kk. XV. k. 915. 1.) _ Sárosi Gyula
rejtegetése miatt bebörtönözték 1852-ben. _ Mivel elméje elborult, haza-
bocsátották. Családjukról felesége gondoskodott. _ 86, 671, 816. 835,
836, 853, 1052

VACHOTT SÁ_NDoRı\_lÉ CSAPÓ MÁRIA (1819-1889) _ XV. k. 915. 1.) _
a korabeh folyóiratok munkatársa, regényeket, e ékiratokat írt. _ 671,
1072

Váczy János (1859-1918) _ (AJ.kk. XV. 915. l.) _ 841
Vadnai Károly (1332-1902) _ író, szerkesztő. _ 1072
VADNAY RUDOLF (1819-1889) _ (AJ.kk. XV. k. 915. 1.) _ a még Szemere

Bertalan Belügyminisztéıiıımában kötött barátsáiguk ez években is meg-
volt közte és AJ. között. Vadnay 1853 őszén fö ereste AJ.-ékat Nagy-
kőrösön. _ Amikor 1855-ben Tompáéknál vakációztak, hazafelé útba
ejtették Sajókazát, hogy találkozhassanak Vadnayval, aki elkísérte őket
egészen Tiszakesziig, ahol hajóra szálltak. _ 30, 40, 46, 336, 338, 422,
490, 618, 630, 813, 819, 935, 937, 938, 998, 1051, 1052

VÁGÓ JÓZSEF _ miskolci tanár, Lévay barátja. _ 234, 515, 618, 662, 734,
735, 736, 896, 897, 1007, 1052, 1069, 1095

Vágtat a ló _ 827

űfjúfiziéiı ızõzõsi ınız_ 1138? 08- "' 459
Vajda János (1827-1897) _ (AJ.kk. XV. k. 916. 1.) _ 1070
VAJDA PÉTER (1808-1846) _ (AJ.kk. XV. k. 916. 1.) _ 84, 836
VÁLYI NAGY FERENC (176 -1820) _ költő, műfordító, a sárospataki kollé-

gium tanára. _ Elbeszélő költernényeket irt Gyöngyösi István modorá-
ban, majd Kazinczy Ferenc hatására ódákat, klasszikus mértékben. _
A pártosdjérusálem (1799.) c. művében krónikaszerűen mond el történeti
esemény et. _ 556, 1020

Vándor oipó (1820-1906) _ 1023
Várady Gábor (1820-1906) _ (AJ.kk. XV. k. 916. 1.) _ 870. 944
VARGA JÓZSEF _ AJ.-ék szalontai ismerőse. _ 479, 1053
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Varga József _ mai irodalomtörténész. _ 1099
'VaR0A.K0LLÉGA--ld.VVAR0A.JÁNos.SaKnnrn
Vaıjas Béla _ mai irodalomtörténész. _ 1093
VARNEAGEN von ENSE, KAR1. AUGUST (1785-1858) _ (AJ.kk. XV. k.

916-917- 1-) - 379. 948. 952. 953
Varró leányok _ 562
VÁRY LAJos _ (AJ.kk. XV. k. 915. 1.) _ 1025
VAS GEREBEN (1823-1868) _ (AJ.kk. XV. k. 917. l.) _ 1853-ban indította.

meg a Falnsi esték c. népies füzeteket. _ Kért költeményt AJ.-tól, aki
Az első lopást küldte nekı. -- Ez években Vas G. egy elv. levelének van
nyoma. _ 176, 214, 226, 244, 245, 360, 486, 491, 503, 524, 530, 567, 620,
771, 875, 888, 892, 900, 901, 909, 964, 999, 1002, 1010, 1027, 1029, 1038, 1039

Vas István _ mai költő, műfordító. _ 819
Vásdrban 1018
Vásárhelyi Judit _ mai irodalomtörténész. _ 945
VASÁRNAPI KÖNYVTÁR _ Heckenast Gusztáv adta ki. _ 654
vAsÁ_RNAi-1 Úyszle (vesújs) _ (AJ.kk. xv. li. 917. 1.) -_ 1854. mem 5-en

indult, mint hetilap. Felelős szerk.: Pákh Albert, ,,munkatárs": Jókai
Mór. _ Gyulai egy későbbi visszaemlékezésében írja: „Egy nap 1854
elején [Pákh] elmondotta nekem, hogy újra szerkesztő lesz: Heckenast
már fölterjesztette a kormányhoz. Egy olcsó képes lapot fog szerkeszteni,
a Vasárnapi Újságot . A lap ára egy egész évre három forint; minden
számában egy kép lesz . . nem követi Vas Gerebent, nem komázik a
nae']pıpel, hanem megbecsüli, nem népieskedik, hanem egyszerűen és tar-
t as czikkeket fog adni, ha ugyan kap ilyeket . . . A lapot nagy rész-
véttel [rokonszenvvel] fo adta a közönség, nagyobbal, mint a hogy a
szerkesztő és kiadó remélték. Az első számokat második és harmadik
kiadásban kellett újra nyomatni s az előfizetők száma már az első években
meghaladta a 6-7000-et. (Ld. A Vasárnapi Újság huszonõtõdik évfor-
ezzõjziz. Vssújs. 1879. mate. 16. sz.)

Arany ír á s ai a VasÚjs.-ban 1 8 5 4-ben: Mutatvány a Toldi Estéjé-
ből. II. é. 5-36 vrsz. (14. sz. 4. 109-111. l.) _ A bajusz ,,Víg be-
szély" (36. sz. nov. 19. 332 333. 1.) A lap alján _ Jókaira valló jegyzet
olvasható: „Ezen gyönyörüséges szép bajuszt, egy, nehány nap előtt
született ifjútól, a 'Protestáns naptár'-tól kölcsönöztük, s azon remény-
nyel mutatjuk be t. olvasóinknak, hogy a ki Végig olvassa e jeles költe-
ményt, bár nincs aláirva, menten kitalálja a jeles szerzõ nevét, kinek szép
tömött kajla bajszát már rajzban is láthatta a 'Vasárnapi Újság' képei
között." _ AJ. arcképe a Toldi Estéje szemelvényével eégyütt jelent meg a

4-i számban. _ A bajusznak e megjelenési hely t az AJ.kk. I. k.
(482. l.) nem közli. _ 1 8 5 5-ben: A vén gulyás (Genre) (51. sz. dec. 23.
412. 1.) _ 1 8 5 6-ban: „A Vasárnapi Újság első számához"- Adjon Isten,
a mi nincs ez új esztendőben. Eredeti címe: Alkalmi vers (1. sz. jan. 6. 9. l.)
_ A vén gulyás temetése (Genre) (3. sz. jan. 20. 18. l.)

Az Arannyal kapcsolatos a n y a g b ól 1 8 5 4-ben: Márc. 5. az „Iro-
dalmi ísmertetések" c. rovatban: „Toldi Költői beszély tizenkét ének-
ben. Írta Arany János. Második kiadás. Pest, 1854." _ Az ismertetéssıetti A jel Gynlei Pele, eıti ismeitetësevel eısõseiızen n vesújs. kezdeti
néplapi célkitűzéseit kívánta szolgálni. Azok figyelmét akarta rá felhívni,
akik még nem olvasták: van irodalmunkban mű, melly költőibb,
magyarabb s nemesebb irányu volna, mint Arany 'Toldi'-ja . Minden
magyar embernek olvasni kell ezt, mert Toldi jellemében minden megvan.
mi a magyar embert természetében nagy, szép, becsülendő . . Az is
megérti, ki olvasni nem tud, s az is gyönyörködik benne, ki legmüvel-
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tebb." _ Gyulai ezután ismerteti a mű tartalmát. Befejezése „fricska”
a ,,népieskedők"-nek: „Csak az illy művek olvasása s hű felfogása őrzi
meg az izlést azon urficska költők rakonczátlanságaitól, kik a magyar
népet csak betyárkodásban szeretik feltüntetni, megtanulnak egy-két
pórias s körmönfont kifejezést vagy tájszót s azt hogy már bírják
a kulcsot a nép szívéhez." (1. sz. 5. 1.) _ 452, 579, 638, 650, 652, 674, 681,
690, 701, 708, 731, 780, 932, 985, 993, 1006, 1016, 1027, 1049, 1060, 1064,
1065, 1073, 1075, 1078, 1082, 1093, 1104, 1108, 1113

VECSEI JÓZSEF (1800-1855) _ 1836-tól a debreceni főiskola bölcsészettan
tanára. 1839-től az MTA l. tagja. Filozófiai cikkei az Athenaeumban és a
Tudományos Gyújteményben jelentek meg. _ 76, 833

VERES LÁSZLÓ (1816-1872) _ Berlinben Diesterweg tanítóképzőjét és
testgyakorló íntézetét is látogatta. Utóbb maga is tankönyveket írt.
1852-től a debreceni kollégiurn tanára volt. _ 76, 833

VERGILIUS, PUBLIUS V. IVLARO (i. e. 70-19) _ (AJ.kk. XV. k. 917. 1.) _ AJ.
Széptani jegyzeteiben a műeposzra például elsőül idézi ,,Virgil 'Aeneise'-t."
(AJ.kk. X. . 549. l.) _ Az „idill”-ről szólva eeelogáit említi, mint amelye-
ket Faludi Ferenc „meglehetős szerencsével" utánzott. (U0. 558. l.)
A ,,Tanköltészet" példájául Georgioonjára hivatkozik. (559. 1.) _ Vergilius
beható ismeretét tükrözi AJ. Zrinyi és Tasso c. tanıılmányának II. A
aselekvény párhuzamos helyei c. része, ahol a Szigeti veszedelem vergiliusi
nyomait is felfedi (AJ.kk. X. k. 407-409. 1.), .méginkább a tanulmány
IV. Elemzés Aeneas nyomán c. fejezete (uo. 412-424. 1.). _ Vergiliusról
írja utóbb: ,,Lehet, például Virgil, Homer nagyságához mérve, alkotásban,
jellemzésben gyarlóbb: de ha egyebe nem volna, mint nyelvbeli tökélye,
azzal is megérdemelné, hogy mindenkor minden nemzet költészetének
iskolája maradjon." (Ld. AJ. könyvismertetését: Virgilius Maro Aeneise.
Fordította Remete József, Győr, 1863, (AJ.kk. XI. k. 479. l.) _ 5 56, 557,
847, 975, 1008, 1019, 1o88,_1106

VERSEGHY FERENC ((1794)-1822 _ AJ. magyar irod. története Nyelvtani
irodalom c. fejezet ben ismertette Verseghy és Révai vitáját az ikes igék-
kel kapcsolatban (AJ.kk. X. k. 499. 1.) _ Mint költőről is megemlékezett.
s azt is említette, hogy kilencévi várfogságot szenvedett. (U0. 507. 1.) _
84, 277, 836, 1068

VIRÁG BENEDEK (1754-1830) _ „magyar Horác" költő, műfordító, Pálos
rendi Szerzetes. AJ. írodalomtörténetében írja: „nemcsak a nyelvet, a
verselést vitte nagyobb tökélyre: hanem a fõnség iránti érzékkel is bírt és
azt többnyire hatályosan tudta kifejezni ódáiban". _ Mint Horatius
minden munkáinak „hű és Szép fordítáSa.it", Valamint Magyar Századok c.
történeti művét is elismeréssel méltatta. (AJ.kk. X. k. 504. l.) _ 84, 836

Vnıoll. _ ld. VERG11.1US
V1RGIL ÚR ld. Sz11.ÁGY1 VIRGIL
Visszatekintés _ 1018
VISZHANG _ ld. BUDAPEST1 VISZHANG
VITKOVICS MIHÁLY (1778-1829) _ költő, meseíró, ü éd. Pesti háza iro-

dalmi központ volt. Elfogadta Kazinczy nyelvújllšsi törekvéseit. _
Dalai hatottak Kisfaludy Károlyra, Czuczor Gergelyre, Vörösmartyra.
_ 84, 836

Vizi sulymok _ ld. Poétai recept
Voinovich Géza (1877-1952) _ (AJ.kk. XV. k. 918. l.) _ 801. 815, 818,

819, 832, 838, 852, 854. 856, 863, 865, 867, 872,878, 882, 883, 886, 887.
890, 891, 895, 912, 962, 966, 989, 991, 992, 995, 1004, 1008, 1009, 1012,
1019, 1024, 1025, 1050, 1063, 1078, 1083, 1084, 1086, 1089, 1.092, 1094,
1095, 1097, 1098, 1099, 1101, 1103, 1109
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Vojtina Ars Poeticája _ 863, 1024
VOLTAIRE (ered. neve: AROUET, FRANCOIS-MARIE )(1688_1744) _ (AJ.kk.

XV. k. 918. 1.) _ 154, 1020
VOSS, JOHANN HEINRICH (1751-1826) _ (AJ.kk. XV. k. 918. l.) _ 369,

94.7- 05°- 052 . .VOROSMARTY Ániârıű_-ésBéla, Ilona, akık számára Deák Ferenc kezdeménye-
zett országos j t. _ 673

VÖRÖSMARTY MIHÁLY (1800-1855) _ (AJ.kk. XV. k. 918-919. 1.) _ AJ.
így jellemezte tanítványainak: „Költeményei a orszá-
gára (líra, epgsíírãrágãfälínatãqpâiznekóäähitvatáâa azonban toliıšrek ítélete
szerln mká . , an enség van, ep ammáı a
hellén antológia legszebb darab'aival vetélkednek; ő, harmonikusJ R113
pye1lvére( ršéllízán el lehet pı)onda`l;i_: äãlıãıkzengemãâgyar
an. . . . .519-520. . _ orosm y orazır almi

közvélemény emlékező költemén A .-tól várt, aki ezzel ka latbanpeso
írta: ,,Várom, hol szólal meg ãgy méltó lant a nagy halott felett . . Én
magam ngm tudok írni. Sokk jobban tisztelem Vörösmartyt, hogysem
kozépszeru tírádákkal szentségtelenítsem sirját." (1856. dec. 23., Tom-
pának.) _ Néma bú c. versét mégis elsősorban Vörösmarty halála ihlette.
(Versét61856 márcıusábeáı 8%, 26, 88, 277, 290, 3ã8, š4g,
25°- 39 - 464- 473- 474- 57- 4 - 9- 7 - 721- 747- 753- 7 6- 0 -
836ê839.903%p17.931-33.939.940.943.954.980.982.983.993.1025.
102 ,1o52,10 7,1070,1072,1092,1o93,1102,1105,111o -

VÖRÖSMARTY MIHÁLYNE CSAJÁGHY LAURA _ 671, 1072

Wagner István _ mai művészettörténész _ 1097
WALDU, MAX (Richard Georg Spiller von Hauenschild) (1822-1855) oszt-

rák 1086011116. _ 374. 950. 955
WARGA (WARGHA) JÁNOS, SZIGETHI (1804-1_875) _ (AJ.kk. XV. k. 919. l.)
_ a sárospataki kollégiumban, majd Berlinben tanult, ahol Hegel köve-
tője lett. _ 1833-tól nagykőrösi tanár, 1853-tól igazgató. _ 1835-től az
MTA tagja. _ A hazai tanitóképzés úttörője. _ Ez években megjelent
munkái: Bölcsészettan, I. k.: Tcâpasztalati lélektan felgymnasiumok és
praeparandiák számára. Kecskem t, 1853. _ II. k.: Gondolkodástan, uo.
1854. - Ld. Deák Gábor: Emlékezés Szigethi Warga jánosra. (Borsodi
Szemle, 1961. 1. sz. 2-7. 1.) _ 24, 241, 245, 250, 351, 575, 580, 699, 768,
898, 903, 943, 958, 1032, 1035, 1057, 1082, 1094

Weber Artur (1888-1928) _ irodalomtörténész, író. Művei magyarul és
németül jelentek meg. _ 872

Wein Bernát _ Garay János műveinek kiadását anyagilag támogatta. _
929

WEISZ JÁNOS (1818-1869) _ (AJ.kk. XV. k. 919. l.) _ a hallei. jénai,
berlini egyetemeken tanult. Ezt megelőzően Eiperjesen iskolatársa volt
Mikulás János, utóbb a prot. iskolák állami elügyelője, akivel Weisz
több ügyet el tudott intézni a kőrösi gimnázium javára. _ Weisz János
a szabadságharcban is részt vett. 1851-től volt kőrösi tanár. Német nyel-
vet tanított, 1856-tól természettudományi tárgyakat. AJ. egy tanári
vacsorán 1856-ban három tréfás sort írt róla: „Weiss barátom, azt a foltot |
Amely tavaly még nem volt ott, | Viseld egészségesen." (AJ.kk. VI. k.
24. l.) _ 92, 575, 681, 746, 842, 1032, 1035 __ _ _

WORDSWORTH, VVILLIAM (1770-1850) _ angol koltő. Francıaországı e e-
temi évei alatt a forradalmi eszmék híve volt. Hazatérve Co erläe,
Samuellel (1772-1834) együtt adták ki Lyrieal Ballads (1798) c. köte-
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tüket. Költmzetének fő ihlető forrása az ember és a természet viszonya.
"` 374- 95°- 955

WÖLFEL (VÖLFEL) JÁNOS _ szalontai gyógyszermz, AJ.-ék házának bérlője
1853-ban. _ 129, 130, 138, 193, 204, 288, 309, 335, 854, 857, 861, 880, 884,
916. 923. 930. 935. 958

Zács Klára _ 693, 1045
Zádor (Stettner) György (1799-1866) _ AJ.: Az elveszett alkotmány egyik

bírálója. _ 1026, 1052
Zákány József (1785-1857) _ (AJ.kk. XV. k. 920. l.) _ Ld. Pap Károly:

Adalékok Arany debreceni diákságához. (It 1912. 241-242. l.) _ 1022
ZEDLITZ-NIMMERSATT, JOSEF CHRISTIAN, von br. (1790-1862) _ osztrák

költő. Egy kötetnyi katonadalt írt. _ 372, 949, 953
ZEYK JÓZSEF, ifj. _ atyja id. Z. József (1805-1852), anyja Teleki Jozefa,

Tiszáné Teleki Julianna testvére. _ 104, 243, 846, 849, 900, 914
ZICHY ALFRED gr. _ Tisza Domokos és Kovács János egyiptomi. útitársa.
_ 1855-ben. _ 85, 647, 1063

ZICHY ANTAL gr. (1823-1898) _ író, a festő Zichy Mihály testvére. _
1849-ben a Békepárthoz csatlakozott. Jókai Esti Lapokjának munka-
társa. _ 85, 813, 836

Z1C_HY FERENC gr. (1811 1900) _ politikus, Széchenyi István államtitkára.
A Szolnok- ti vasútvonal egy kezdeményezője. _ 1849-ben Paszkie-
vics orosz tá rnagy seregében főhadbiztos. _ 30

ZICHY PÉTER gr. (1674-1726) _ költeményeinek kéziratát Toldy Ferenc
fedezte fel és tette közzé. _ 85, 836

Zrínyi és Tasso _ 966 .
ZRINY1 MIKLÓS, a költő (1620 1664) _ (AJ.kk. XV. k. 921. 1.) _ AJ.

tanítványaival, a 15-16 éves ifjakkal szeretné észrevétetni Zrlnyiben ,,a
compositio hatalmát, a költészet egyszerű fönségét." (Ld. A magyar nem-
zeti vers-idomról. AJ.kk. X. k. 218. 1.) _ Irodalomtörténetében hangsú-
lyozza, hogy az elbeszélő költészet Zrlnyivel „hatalmas lendületet nyert"
Mint lirikust is méltatta s önálló fejezetben foglalkozott pályájával. (U0.
486-489. l.) _ AJ. és Zrínyi kapcsolatáról bővebben ld. az 1859-ben írt

_Zrinyi és Tasso c. tanulmány jegyzetében (AJ.kk. X. k. 615-616. 1.) _
84, 396, 711, 836, 868, 966, 967

ZSCHOKKE, HEINRICH (1771-1848) _ német elbeszélő. _ 655, 656, 660,
1066, 1068

ZSUGOVITS DEMETER _ geszti orvos. _ 195, 211, 465, 990
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A LEVELEK MUTATÓI





I.

IDŐRENDI MUTATÓ
(Az első számoszlop a levelek, a második a jegyzetek la ° a utal.
Rövidítések: [Elv.] = elveszett. _ [AJ. kk. XIII. k.] = A I. kritikai kiadás
XIII. kötetében jelent meg.)

345

346.

347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

361

362

363
364
365
366

1852
[január 1. NKőrös.]

AJ. _ Ercsey Jánosnak [Elv.]
január 1. NKőrös.

AJ. _ Ercsey Sándornak
január 1. NKőrös.

AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . .
[január 1. kb. NKőrös.]

AJ. _ Tompa Mihálynak [Elv.]
január 10. NKőrös.

AJ. _ 'I`isza Domokosnak . . . . .
január 24. Pest.

Kovács János _ AJ.-nak
január 24. Pest.

Tisza Domokos _ AJ.-nak
január 29. NKőrös. _

AJ. _ Tisza Domokosnak
február 2. Szalonta.

Ercsey Sándor _ AJ.-nak
február 2. Pest.

Tisza Domokos _ AJ.-nak
február 2. Hanva.

Tompa Mihály _ AJ.-nak
február 13. NKőrös.

AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . .
[február 23. NKőrös.]

AJ. _ Tompa Mihálynak. [Elv.]
[február 28. előtt. Szalonta.]

Megyeri Ferenc _ AJ.-nak
[február 28. elött. NKőrös.]

AJ. _ Megyeri Ferencnek
február 28. NKőrös.

AJ. _ Ercsey Sándornak
február 28. Pest.

Tompa Mihály _ AJ.-nak
február 29. Pest.

Tisza Domokos _ AJ.-nak
március 8. Hanva.

Tompa Mihály _ AJ.-nak
március 13. Szalonta.

Ercsey Sándor _ AJ.-nak
március 15. Pest.

Kovács János _ AJ.-nak
március 22. NKőrös.

AJ. _ Tisza Domokosnak

805

805

806

807

807

808

808

809

809

810

810

811

811

811

811

812

813

813

814

814

815

815
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367. március 22. kb. NKőrös.
AJ. _ Tompa Mihálynak [Elv.]

368. [március 26. előtt. Szalont`a.]
Mezey Ferenc - AJ.-nak [Elv.]

369. március 26. NKőrös.
AJ. - Mezey Ferencnek

370. [április 9. Pest]
_A_J. _ Arany Jánosnénak. [Elv.]

371. [április 12. PeSt.] 5
AJ. _ Arany Jánosnénak. [Elv.]

372. április 13. Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

373. [április 28. előtt. NKőrös.]
0 AJ. _ Kovács Jánosnak. [Elv.]

374. áprıhs 28. Pest.
Kovács János _ AJ.-nak

375. április 29. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

376. május 8. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

377. május 11. NKőrös.
AJ. _ Ercsey Sándornak

378. május 20. Hanva.
. Tompa Mihály _ AJ.-nak

379. május 2 5. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

380. május 31. NKőrös.
AJ. _ Ercsey Sándornak

381. május 31. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

381/a. [június 1. NKőrös]
Arany _ Kertbeny Károlynak [Elv.]

382. június 3. Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

383. június 13. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

384. június 19. NKőrös.
AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . . . . . . . . . . . . . .

385. június 22. NKőrös.
AJ. _ Szilágyi Sándornak

386. június 23. Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

387. június 29. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

388. július 1. Pest.
Kertbeny Károly _ Aranynak

389. július 6. Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

390. július 10. Pest.
Lévay József _ AJ.-nak

391. július 13. NKőrös.
_ I 0 AJ. _ Lévay Józsefnek

392. jullus 13. NKőr0s.
AJ. _ Tisza 'Domokosnak - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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817

817

817

818

818

818

819

819

820

820

821
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827

827

827

828

830

830

831
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393
394
395
396
397
398
399
400.

401

402

403

404

405

406.

407

408

409

41 0

411

412

413

414

415

416

417

418

419

július 19. Geszt.
Kovács János _ AJ.-nak

július 21. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

július 25. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

július 29. Miskolc.
Lévay József _ AJ.-nak . . . . . . . .

július 31. Pest.
Kertbeny Károly _ AJ.-nak

[augusztus 1. NKőrös.]
AJ. _ Kertbeny Károlynak [Elv.]

augusztus 3. Pest.
Kertbeny Károly _ AJ.-nak

augusztus 5. Kassa.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

[augusztus 7. kb. NKőrös.]
Szász Károly _ AJ.-nak

augusztus 25. Hanva.
Tomp:-tMihály _ AJ.-nak

[szeptem 3. kb. Szalonta]
AJ. _ Tompa Mıhálynak [Elv.]

szeptember 6. NKőrös.
Mentovich Ferenc _ AJ.-nak

Szeptember- 15. Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

szeptember 24. Geszt.
Tisza Lajosné _ AJ.-nak

október 1. NKőrös.
AJ. _ Tompa Mıhálynak

október 1. Geszt.
'I`ísza Domokos _ AJ.-nak

október 6. NKőrös.
AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . . . .

október 13. Miskolc
Lévay József _ AJ.-nak . . . . . . . .

október 14. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

október 16. NKőrös.
AJ. _ Lévay Józsefnek

október 18. Pest.
Gáll János _ AJ.-nak

október 22. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

november 1. Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

november 3. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

[november 19. kb.]
AJ. _ Ercsey Sándornak [Elv.]

november 19. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

november 21. Pest.
Tisza Domokos _ AJ.-nak
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75
78

81

83
84
86
86
89
90
90
91

91

93
95
97

99

101

102

104

106

108

108

110

112

114

114

116

832

833
834
834
835
838

838

841

841

841

842

842

842

843
843
843
844
845
846

846

847
847
848

848

848

848

849
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4.20

421

422

423

424

425

426

427

428

429

43°

431

432

433

434

435

436
437
433
439
440.

441

442

443

444-

445

november 22. NKőrös.
AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

november 27. Pest.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

december 1. NKőrös.
AJ. _ Tompa Mihálynak

december 3. Pest.
Jókai Mór _ AJ.-nak

december 4. NKőrös.
AJ. _ Ercsey Sándornak

december 6. Pest.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

[december 1o. Pest.]
Császár Ferenc _ AJ.-nak [Elv.]

december 12. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

december 17. NKőrös.
AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

december 18. Pest.
Pákh Albert _ AJ.-nak

december 21. Pest.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

december 22. Pest.
Kovács János _ AJ.-nak

[december 23. NKőrös.]
AJ. - Kovács Jánosnak [Elv.]

december 24. Pest.
Pákh Albert _ AJ.-nak

[december 27. kb. NKőrös.]
AJ. _ Pákh Albertnek [Elv.]

december 29. kb. Pest.
Pákh Albert _ AJ.-nak

1853
január 5. Szalonta.

Ercsey Sándor _ AJ.-nak
január 5. Pest.

Pákh Albert _ AJ.-nak
január 6. Pest.

Tisza Domokos _ AJ.-nak
[január 6. Pest.]

Kovács János _ AJ.-nak
január 7. Pest.

Jókai Mór _ AJ.-nak
[január 8. kb. NKőrös.]

AJ. _ Kovács Jánosnak [Elv.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k. n. [január 8. kb. Hanva] I. sz. levél

Tompa Mihály _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k. n. [január 8. után kb. Hanva.] II. sz. levél

Tompa Mihály _ AJ.-nak
január 15. NKőrös.

AJ. _ Ercsey Sándornak
január 15. NKőrös.

AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1234

117

120

122

125

126

127

129

129

131

133

134

136

136

137

137

137

138

140
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144

144

144

145

147

148
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851

851

852
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853
854
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357

357
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859
859
860
860
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446
447-

443
449
459
451
452
453
454
455
456
457
453
459
460

461

462

463
464
465
466.

467
468

469
47°
471.

472

78

január 18. NKőrös. I. sz. levél
AJ. _ Tompa Mihálynak . . . . . . . . . . . . . . .

k. n. [január 18. NKőrös.] II. sz. levél.
AJ. _ Tompa Mihálynak

január 18. Pest.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

január 19. Pest.
Kovács János _ AJ.-nak

január 2o. NKőrös.
AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . . . . . . . . . . . .

január 2o. Pest.
Pákh Albert _ AJ.-nak

január 25. Pest.
Kovács János _ AJ.-nak

január 25. Pest. '
Tisza Domokos _ AJ.-nak

január 26. NKőrös.
AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . . . . . . . . . . . .

január 27. Pest.
Kovács János _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . .

[január 29. kb. NKőrös.]
AJ. _ Pákh Albertnek [Elv.]

január 31. MSziget.
Szilágyi István _ AJ.-nak

január 31. Putnok.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

febmár 1. Pest.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

február 5. NKőrös.
AJ. _ Szilágyi Istvánnak

február 5. NKőrös.
AJ. _ '1`is2a Domokosnak . . . . . . . . . . . . . . .

február 6. NKőrös.
AJ. _ Pákh Albertnek

február 7. Pest.
Pákh Albert _ AJ.-nak

febnıár 9. Pest.
Pákh Albert _ AJ.-nak

február 12. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

február 12. Pest.
Tisza Domokos és Kovács János _ AJ.-nak

[február 15. Pest.]
Vas Gereben _ AJ.-nak [Elv.]

febrııár 22. Pest.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

k. n. [február 24. Kassa.]
Tompa Mihály _ AJ.-nak

március 1 . Pest.
Hunfalvy Pál _ AJ.-nak

[március 2. elõtt. Sályi.]
Ercsey János _ AJ.-nak. [Elv.]

március 2. NKőrös.
AJ. _ Ercsey Sándornak
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152

153

155

156

158

159

159

161
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163

163

164

165

167

168

171

171

174

175

176

177

178

179

180

180

862

862

863

863

864

865

865

866

866

867

867

867

868

868

369
871

872

373
373
375
375
375
375
876

876

876

377
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473. március 2. NKőrös.
AJ. _Tisza Domokosnak . . ..

474. március 8. Pest.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

475. március 12. Pest.
Kovács János _ AJ.-nak

476. március 22. NKőrös.
AJ. -Tisza Domokosnak . . . .

477. március 22. Pest.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

478. március 23. Szalonta.
Ercse Sándor -- AJ.-nak

479. március zš. NKőrös.
AJ. _ Ercsey Sándornak

480. április 2. Szalonta.
Ercsey sándor -_ AJ.-mk481. .apı-ms 8. Pest.
Pákh Albert -_ AJ.-nak

482. április 12. Pest.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

483. április 19. Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

484. április 21. NKőrös.
AJ. _ Hunfalvy Pálnak

485. április 21. NKőrös.
AJ. _ Tisza Domokosnak . . . .

486. április 25. Pest.
0 Kovács János _ AJ.-nak

487. ápnlıs_ 25. Pest.
Tısza Domokos _ AJ.-nak

488. április 26. Pest.
Hunfalvy Pál _ AJ.-nak

489. április 27. NKőrös.
AJ. _ Ercsey Sándornak

490. [április 27. NKőrös.]AJ. _- Pákh Aıbefmek. [Elv.]
491. április 27. NKőrös.

_ AJ. _ Tompa Mihálynak
492. május 3. Szalonta.

Ercsey Sándor _ AJ.-nak
493. május 4. NKőrös.

" AJ. _ Tisza Domokosnak . . . .
494. május 6. Pest.

Kovács János _ AJ.-nak
495. május 6. Pest.

Tisza Domokos _ AJ.-nak
496. [május 7. NKőrös.]

AJ. _ Kovács Jánosnak [Elv.]
497. május 8. Pest.

Kovács János _ AJ.-nak
498. május 17. Hanva.

Tompa Mihály _ AJ.-nak
499. május 18. Pest.

Tisza Domokos _ AJ.-nak
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182

184

186

186

188
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I94

195

197

198

199

201

201

203

204

205

205

207

208

209

209

211

212

212

215

377
377
878

878

379
379
880

880

881

881

882

882

882

883
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884
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885

885

886

886
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887

887

887
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500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

51 1

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

[május 19. NKőrös.]
AJ. _ Kovács Jánosnak. [Elv.]

május 19. Miskolc.
Lévay József _ AJ.-nak . . . . . . . .

május 20. NKőrös.
AJ. _ Ercsey Sándornak

május 20. NKőrös.
AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . . . .

május 21. [Pest]
Fıiebeısz István _ AJ.-nak [Elv.]

május 21. Pest.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

május 22. Pest.
Kovács János _ AJ.-nak

május 23.-NKőrös.
AJ. _ Tompa Mihálynak

május 27. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

május 27. Pest.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

május 28. NKőrös.
AJ. _ Lévay Józsefnek

május 31. Pest.
Friebeisz István _ AJ.-nak

június 1. Miskolc.
Lévay József _ AJ.-nak

június 3. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

június 5. NKőrös.
AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . . . .

június 5. Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

június 10. NKőrös.
AJ. _ Lévay Józsefnek

június 10. Pest.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

június 13. NKőrös.
AJ. Tisza Domokosnak . . . . . . .

június 15. Pest.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

június 20. Pest.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

június 20. Pest.
Kovács János _ AJ.-nak

28. NKőrös. _
_ _ AJ. _TompaMıhálynak
július 5. Hanva.

Tompa Mihály _ AJ.-nak
július 11. NKőrös.

AJ. _ Tompa Mihálynak
július 16. Sajószentpéter.

Lévay József _ AJ.-nak . . . . . . . .
július 18. Geszt.

Tisza Domokos _ AJ.-nak

216

217

218

219

221

221

223

224

229

230

232

234

234
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888
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892

892

393
393
394
395
395
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527. július 21. NKőrös.
AJ. _ Ercsey Sándornak

528. [július 2 . előtt. Pest.]
Hecicenast Gusztáv _ AJ.-nak [Elv.]

529. [július 23. Pest.]
Szász Károly _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

530. július 28. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

531. július 28. Szalonta.
Madass György _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

532. k. n. [augusztus 1. Hanva.]
Tompa Mihály _ AJ.-nak

533. augusztus 2. NKőrös.
AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

534. augusztus 2. Pest.
Heckenast Gusztáv _ AJ.-nak

535. augusztus 4. NKőrös.
AJ. _ Toldy Ferencnek

536. augusztus 9. NKőrös.
AJ. _ Lévay Józsefnek

537. augusztus 9. Pest.
Toldy Ferenc _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

538. augusztus 11. NKőrös.
AJ. _ Heckenast Gusztávnak. [Elv.]

539. augusztus 13. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

540. augusztus 16. NKőrös.
AJ. _ Ercsey Sándornak

541. augusztus 19. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

542. augusztus 24. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

543. augusztus 26. NKőrös.
A _ E1-cse SándornakJ- Y

544. augusztus 26. NKőrös.
AJ. _ 'I`isza Domokosnak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

545. augusztus 26. Pest.
Heckenast Gusztáv _ AJ.-nak

546. augusztus 27. NKőrös.
AJ. _ Ercsey Sándornak

547. [augusztus 30. NKőrös.]
AJ. _ Heckenast Gusztávnak. [Elv.]

548. szeptember 1. NKőrös.
AJ. _ Tompa Mihálynak

549. szeptember 1. Pest.
Heckenast Gusztáv _ AJ.-nak

550. szeptember 8. Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

551. szeptember 10. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

552. szeptember 1 1. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

553. szeptember 23. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak
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554
555
556
557
553
559
560

561

562

563
564
565

66

567
568

569
57
571
572
573
574
575
57
577
573
579

80.

0.

6.

szeptember 25. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

szeptember 27. NKőrös.
AJ. _. Ercsey Sándornak

[szeptember 29.] NKőrös.
AJ. _ T0m(pa Mihálynak

szeptember 30. fen.
Kertbeny Károly _ AJ.-nak

október 3. NKőrös.
AJ. _ Tisza Domokosnak

október 4. NKőrös.
AJ. _ Ney Ferencnek

október 1 1. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

október 22. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

október 28. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

október 29. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

november 1. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

[november elején kb. Pest.]
Friebeisz István _ AJ.-nak [Elv.]

november 14. Pest.
Heckenast Gusztáv _ AJ.-nak

november 15. Pest.
Gyulai Pál _ AJ.-nak

november 16. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

november 17. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

november 21. NKőrös.
AJ. _ Ercsey Sándornak

november 22. NKőrös.
AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . . . .

november 22. NKőrös.
AJ. _ Tompa Mihálynak

november 25. Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

november 26. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

november 27. Makó.
Juhász Antal _ AJ.-nak . . . . . . . .

november 28. Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

december 4. NKőrös.
AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . . . .

december 4. NKőrös.
AJ. _ Tompa Mihálynak

december 5. Pest.
Hunfalvy Pál _ AJ.-nak

december 8. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak
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31 1

313
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581

582

533
534
535
586

537-
588

539
599
591
592
593
594
595
596
597
593
599
600
601

602

693
604
695
606

december 10. Pest.
Heckenast Gusztáv _ AJ.-nak

december 12. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

december 18. Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

december 27. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

[december végén. NKőrös.]
AJ. _ Kertbeny Károlynak [Elv.]

december 31. MSziget.
Szilágyi István _ AJ.-nak

1854
január 6. Szalonta.

Ercsey Sándor _ AJ.-nak
január 9. Ofen.

Kertbeny Károly _ AJ.-nak
január 10. Geszt

'I`isza Domokos _ AJ.-nak
január 16. Pest.

Gyıılai Pál _ AJ.-nak
január 19. Szalonta.

Ercsey Sándor _ AJ.-nak
január 21. NKőrös.

AJ. _ Ercsey Sándornak
január 21. NKőrös.

AJ. _ Gyulai Pálnak
január 21. NKőrös.

AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . . . . .
január 30. Geszt.

Tisza Domokos _ AJ.-nak
[január vége kb. NKőrös.]

AJ. _ Juhász Antalnak [Elv.]
február 1. Makó.

Juhász Antal _ AJ.-nak . . . . . . . . .
k. n. [február 6. Kassa.]

Tompa Mihály _ AJ.-nak
február 13. NKőrös.

AJ. _ Tompa Mıhálynak
február 25. Szalonta.

Ercsey Sándor _ AJ.-nak
február 26. Geszt.

Tisza Domokos _ AJ.-nak
március 1. NKőrös.

AJ. _ Ercsey Sándornak
március 9. NKőrös.

AJ. _ Szilágyi Istvánnak
március 9. Geszt.

Tisza Domokos _ AJ.-nak
március 11. Pest.

Beretvás Gusztáv _ AJ.-nak . . . . .
[március 19. előtt. Pest.] I_II. sz. levél

Egressy Gábor _ AJ.-nak. [Elv.]
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356
357
353
361

362

363

365
367
376
377
379
379
381

334
386

388
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399
391
392
392
394
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941

94-2

942

943

943

944
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607
608

609
610

611

612

613

614

615

616.

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629.

630

631

632

633

március 19. NKőrös.
AJ. _ Egressy Gábornak

március 29. NKőrös.
AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . . . . . .

március 30. Pest.
Csengery Antal _ AJ.-nak

március 30. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

március 30. Pest.
Kolbenheyer Móric _ AJ.-nak

március 30. Mıskolc.
Lévay József _ AJ.-nak . . . . . . . . . .

[április? NKőrös.]
AJ. _ Kolbenheyer Móricnak. [Elv.]

április 5. .[Debrecen.]
Lugossy József _ AJ.-nak

[április 18. előtt. NKőrös.]
AJ. _ Beretvás Gusztávnak. [Elv.]

április 18. [Pest.]
Beretvás Gusztáv _ AJ.-nak

április 21. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

április 22. NKőrös.
AJ. _ Lévay Józsefnek

április 22. NKőrös.
AJ. _ Lugossy Józsefnek. [Elv.]

április 22. NKőrös.
AJ. _ Tompa Mihálynak

május 1. Hanva.
Tompa Milıály _ AJ.-nak

május 6. Pest.
Gyulai Pál _ AJ.-nak

május 8. NKőrös.
AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . . . . . .

május 8. NKőrös.
AJ. _ Tompa Mihálynak

május 10. NKőrös.
AJ. _ Gyulai Pálnak. [Elv.]

május 13. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

május 20. NˇKõrös.
AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . . . . . .

[május vége kb. Pest.]
Gy1.ı1aı Pál _ AJ.-nak. [Elv.]

május [31.] Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

június 8. Pest.
Gyulai Pál _ AJ.-nak

június 10. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

június 1 1. NˇKõrös.
AJ. _ Gyulai Pálnak.

június 11. NKőrös.
AJ. _ Tompa Mihálynak

400
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408
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414
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420
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426

429

429
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433

434
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437
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967
968

969
969
970

971
971
972
972
972
972
973
974
974
975
975
976
976
977
977
977
973
973
973
979
979

980
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634. június 12. Pest.
Gyulai Pál _ AJ.-nak

635. június 16. Pest.
Gyulai Pál _ AJ.-nak

636. június 17. Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

637. június 19. NKőrös.
AJ. _ Gyulai Pálnak

638. június 21. NKőrös.
AJ. _ Ercsey Sándornak

639. június 23. NK6rös
AJ. _ Tompa Mihálynak

640. K. n. [június 23. kb. Pest.]
Gyulai Pál _ AJ.-nak

641. június 28. Pest.
Gyulai Pál _ AJ.-nak

642. [június 28. után. NKőrös.]
AJ. _ Gyulai Pálnak.

643. [30. I-šäııšp] AJ
om a ˇ y - .-nak . . . . . .

júli . ëeszt.644. us 2
Tisza Domokos _ AJ.-nak

645. július 8. NKőrös.
AJ. _ Tisza Domokosnak . . . . . .

646. július 10. Miskolc.
Lévay József _ AJ.-nak

647. július 15. Kézdivásárhely.
Szász Károly _ AJ.-nak

648. július 16. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

649. július 17. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

650. augusztus 1. NVárad.
Kovács János _ AJ.-nak

651. augusztus 12. NKőrös.
AJ. _ Ballagi Mómak . . . . . . . . .

652. augusztus 14. Szalonta.
Madass György _ AJ.-nak . . . . .

653. augusztus 16. Pest.
Kovács János _ AJ.-nak

654. augusztus 17. Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

655. [augusztus 19. kb. NKőrös]
AJ. _ Kovács Jánosnak [Elv.]

656. augusztus 24. NKőrös.
AJ. _ Tompa Mihálynak

657. augusztus 24. Pest.
Kovács JánoéãÍ AJ.-nak . . . . . .

658. [szeptember e e' b. NKőrös.]
AJ. _ Madass Györgynek. [Elv.]

659. szeptember 6. Pest.
Gyulai Pál _ AJ.-nak.

660. szeptember 6. Pest.
Tisza Domokos _ AJ.-nak
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439

440

441

443

444

447

450

450

451

451

453

455

456
457

460

463
465
466

466

468

468

469

469

470

471

472

475

980

980

981

981

982

933
933
934
934
935
935
935
986
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939
939
999
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991
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661

662

663
664

665
666

667

668

669
670.

671

672

673
674
675
676

677
678

679
680.

681

682

683

684.

685

686.

szephnber20.Szakmúa.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

szeptenflr25.l(EIhös.
AJ. _ Ercsey Sándornak

szephunber25.FHK6fikL
ILJ.-(}yuhüQPáhmflk

szeptember 27. NKőrös.
ELJ.-ffonqmhiünflynakı . . . . ..

[szeptember 30. előtt. NKőrös.]
AJ. _ Gondol Dánielnek. [Elv.]

szephnber§uıIBaracflL
Gondol Dániel _ AJ.-nak . . . . . .

[október 8. kb. Szalonta_.]
Ercsey Sándor _ AJ.-nak. [Elv.]

okióbergılíanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

október 16. [Pest.]
Eötvös József _ AJ.-nak

október 18. NKőrös.
AJZ--Íkunpalflflnflynak

október 18. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak

0k1óber21.FUKőfixL
AJ. _ Eötvös Józsefnek

október 21. NKőrös.
AJ. _ Ercsey Sándornak

októbe121.FUKőfi&L
AJ. _ Gyulai Pálnak

ok1óber21.IIanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

október 23. Pest.
(}yuhjPál-1LJ„nak

november 6. NKőrös.
ILJ.-(}yukújPáhnr

november 10. Pest.
Kertbeny Károly _ AJ.-nak

november 26. Geszt.
Kovács János _ AJ.-nak

december 1. NKőrös.
AJ. _ Szász Károlynak

[december 1. után. NKőrös.]
AJ. _ Tompa Mihálynak

deceniber 14.lQIšõrös.
AJ. _ Kovács Jánosnak . . . . . . .

[december 25. után NKőrös.]
AJ. _ Tomori Anasztáznak

[december vé e kb. Pest.]
Császár Içerenc _ AJ.-nak [Elv.]

december végén. Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

1865
január 11. Szalonta

Ercsey Sándor _ AJ.-nak
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994
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687

688

689

699
691

692

693
694
695
696

697
698

699
700

701

702

703

704

705
706.

707

708

709

710

711

712

713

január 16. NˇKőrös.
AJ. _ Tompa Mihálynak

[január 17. elött. Geszt.]
Kovács János _ AJ.-nak [Elv.]

január17zI{EIkös.
ILJ.--Ehtsey%Sánd0rnak

januúm~27.Eüwdonta.
IüIsy~Sándor--íklanak

febnuár3.IIEIüö
ILJ.--Iüxseylšándornakí

február 27. Pest.
TknnoriAuuuutáz--íLJfnak

ınárchn;16.Ckunba.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

1nárchnı17.I(KIkös.
AJ. _ Kolbenheyer Móricnak

nnhchns17.FUKöfliL
ILJ.--Ikunpéry_Jánosnak

március 25. Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak

áprflü;1.IEEIkös.
ILJ.-Ífofigmaliüüflynakı

[ápıilis 1. után zalonta.]
IhxseyIK1hxfly--1LJfnak:EEEVJ . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ápıilis 16. NKőrös.AJ. _ Bzıızgi Mõmaız .......................... . .
április 26. Szalonta.

Ercsey Sándor _ AJ.-nak
május 6. Hanva.

Tompa Mihály _ AJ.-nak
május 22. Pest.

Tisza Domokos _ AJ.-nak
júnhn;3.(kszL

Tisza Domokos _ AJ.-nak
finnus7nlQKIkös.

.AJ.-(šyuhúläflnak
júnhn;8.BHšöflkL

AJ. _ 'l`isza Domokosnak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
júnhn38.IIKIhös.

AJ. _ Tompa Mihálynak
júnhn313.Ckszt

Tisza Domokos _ AJ.-nak
júnhn318.IIanva.

Tompa Mihály _ AJ.-nak
június 22. Szalonta.

Ercsey Sándor _ AJ.-nak
[június vége kb. NKőrös.]

AJ. és Társai _ Obernyik Károlynak
Üúnnn330.I(EIkösJ

AJ. _ Ercsey Jánosnak [Elv.]
júufius_30.lflI{őrös.

AQL--lânxEy~Sándornak
Üúüns:LQkb.I{EIhösJ

AJ. _ Jókai Mórnak [Elv.]
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526

527
529
539
531
532
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534
534
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533
539
549
554
565
566

579
572
574
574
576
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1028
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714-

715-

716

717

718

719

720.

721

722

723

724

725
726

727
728

729

730

731

732

733

734

735

736
737

733
739

740

júuuiaj' °K4: ıynzzız.- z 0
júHus:L.Fflõrös.

íLL„-ifisuılhnmokosnak . . . . . . . ..
júHus1.lIEIköa

.AJZ-fTonqxıhiüuflynak
július 6. Szalonta.

flfimuılhnnokos-„AJ„nak
júHus15.l1anva.

Tonqnıhfiháh-„AJ„nak
júfiusıquãšflyi

IšuseygJános--1LJ„nak . . . . . . . . ..
[hflhm320.FUKöfl&]

.AJ2--Nku2y'Fenmmmm[EHVJ
júünsiuılfllflhös.

.AJZ--1fismalD0nnflnmnfl1 . . . . . . . ..
júfius2u.I{KIkös

JLJ.-lãeckenastfhnniávnahz[E&vJ
fiflhnŠ1.I§%Ikös. _

.-- onqxıhiúuflynak
júüuszuí Ršuflontaj

Ercsey Károly _ AJ.-nak
hflhn26.II.n.

SzennueIflükiós--l1J„1uflk . . . . . . ..
júHus26.Ckmzt

1fism3lDonnflxı-1iJ„nak
jűdün431.I%st

lãeckenast(hnmiáv--íLJ„nak
augusmhn35.Ckszt

ifiszalbonnflnmı-.AJ}4ufl1
[augusztus 5. kb. Pest.]

T%ühJLőfinc--1LJ„nak Dãhn]
auguszhm7.l§FUfiÍBL

.AJ.-Ekmnumeláfldómmflr
augusnxuı7.FUKőnüı

AJ. _ Tompa Mihálynak
auguszhn8.IIKIhÍhL

íLL„-1ÍúhJLödncnek
augusztus 1 1. NKőrös.

.AJZ--ifiszalûonnflmnufl . . . . . . . ..
[augusztus 12. NKőrös.]

AJ --Ekosa Jánomfl[EüvJ
auguszhm312.IlEküös.

AJ. _ Ercsey Sándornak
auguszhn312.l{EIkös.

ILJ.-ffonqıllüuflynakı
augusduuı15.Szakuún„

Ercsey Sándor _ AJ.-nak
:nçum1us18.CkszL

Tisza Domokos _ AJ.-nak
ınqpnnrus25.CkEzL

Tisza Domokos _ AJ.-nak
augusmhna29.Szaknun„

Ercsey Sándor _ AJ.-nak
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1047

1047
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741. szeptember 1. Geszt.
Tisza Domokos _ AJ.-nak

742. k. n. [szeptember 6. NKőrös.]
Szilágyi Sándor _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . .

743. szeptember 10. Hanva.
AJ. _ Ercsey Sándornak.

744. szeptember 10. Geszt.
Tisza Lajosné Teleki Julianna _ AJ.-nak

745. k. n. [szeptember 17. Hanva.]_ AJ. -_ Pnıõezy Ábzzháınnnız
746. k. n. [szeptember 17. Hanva]

AJ. _ Szemere Miklósnak
747. szeptember [20. előtt.] Pest.Fáy Andnıs. _ AJ.-nnız
748. szeptember 23. NKőrös.

AJ _ Tom a Mihálynak
749. szeptember 24. Baracska.

Gondol Dániel _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . .
750. [szepll`tember:bÉı%ij(i-ıHanva.-T nak

om ˇ y _ A .- . . . . . . . . . . . . .
751. [szeptemggr 29. NKőrös.]

AJ. _ Tompa Mihálynak
752. október 4. Pest.

Tisza Lajosné Teleki Julianna _ AJ.-nak
753. október 4. Hanva.
- - Tompa Mihály _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . .
754. október 14. Szalonta.

Ercsey Sándor _ A_J.-nak . . . . . . . . . . . . .
755. október 19_[21.] NKôros.

AJ. _ Ercsey Sándornak
756. október 24. Nkõrös.AJ. -_ Fáy Andrásnak .............. ..
757. október 27. Pest.

Kertbeny Károly _ AJ.-nak
758. november 4. NKőrös.

AJ. _ Tompa Mihálynak
759. november 5. Kairó.

Tısza Domokos _ AJ.-nak
760. november 12. Hanva.

Tompa Mihály _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . .
761. november 17. Kairó.

Tisza Domokos _ AJ.-nak
762. november 18. Kairó.

Kovács János _ AJ.-nak
763. november 20. NKőrös.

AJ. _ Heckenast Gusztávnak. [Elv.] . . .
764. november 22. Pest.

Heckenast Gusztáv _ AJ.-nak
765. [november 23. NKöros.]

AJ. _ Heckenast Gusztávnak. [Elv.] . . .
766. december 8. Pest.

Jókai Mór _ AJ.-nak
767. december 9. Szalonta.

Ercsey Sándor _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . .
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640

646

648

648

649
649
650

1049

1050

1050

1050

1051

1051

1051

1052

1052

1053

1053

1054

1054

1054

1055

1057

1058

1059

1059

1060

1061

1063

1064

1064

1064

1064

1065



768

69.

77

77

772

773

774

775

775

777

79

793

773

779
78

781

782

783
734
735
786

787
788

739
90.

9 I .

0.

I.

C

O

ı

0

O

0.

2.

december 10. NKőrös.
AJ. _ Jókai Mórnak

decenflmur1o.I%st.
Heckenast Gusztáv _ AJ.-nak

decenflmar12.IIEIhös.
AJ. _ Heckenast Gusztávnak. [Elv.] . . . . . . . . . .

deuunber13.I%st.
líeckenastChnuûáv--1LIAnak

december 16. Pest.
Heckenast Gusztáv & Hajnik Károly _ AJ.-nak

december 17. Pest.
Heckenast Gusztáv _ AJ.-nak

decenflmnr22.I%st.
Heckenast Gusztáv -- AJ.-nak

deuanber23.)Udfiñs.
ÍLI.-ffonqxılãfluflynaki

decenflmnr27.I%st.
Heckenast Gusztáv _ AJ.-nak

december 28. NKőrös.
AJ. - Lévay Józsefnek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1856
január 7. Hanva.

Tompa Mihály _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
január 12. Nagykőrös.

AJ. _ Ercsey Sándornak
január 23. Szalonta.

Ercsey Sándor _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
íebruár6.I%st.

Tomori Aııasztáz _ AJ.-nak
február 8. Pest.

Tomori Anasztáz _ AJ.-nak
februárıxL|){KIkösJ

AJ. _ Tomori Anasztáznak
iebruár1o.I(KIkös._

AJ. _ Tompa Mihálynak
február22.I1anva.

Tompa Mihály _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
március 15. Szalonta.

Ercsey Sándor _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nhxfiuszuı Fflšôrös.

AJ. _ Tompa Mihálynak
áprün;7.I1anva.

Tompa Mihály _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
április 10. [Pest.]

Szenuxıháüdós--J]„nak: . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
[áprılıs 13. kb. NKőr0s.]

JLJ.-išuuneneláfldósnak
április 18. NKőrös.

JLI.-čünmuflfyláhnánnak
április 26. NKőrös.

.AJZ-fiEkmm5rSánd0mnak . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
k. n. [május 1. Kézdivásárhely.]

Szász Károly _ AJ.-nak
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794. [május 7. előtt. Berlin.]
Gáspár János _ AJ.-nak. [Elv.]

795. [május 7. NKőrös.]
AJ. _ Ács Zsigmondnak. [Elv.]

796. május 7. NKőrös.
AJ. _ Szász Károlynak

797. május 9. NKőrös.
AJ. _ Tompa Mihálynak

798. május 9. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . . . .

799. május 18. Pest.
Kovács János _ AJ.-nak

800. május 20. NKőrös.
AJ. _ Salamon Ferencnek

801. május 24. Hanva.
Tom a Mihály _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .802. [május zŠ.1zb.NKõı-õ8.]

803
AJ. _- Csengery Aztzınzız [Elv.]el P t. [június eje. es .]
Emődy Dániel _ AJ.-nak [Elv.]

804. [június 11. után. Pest.]
Csengery Antal _ AJ.-nak [Elv.]

805. június 16. NKőrös.
AJ. _ Fõzaõs Lajosnak. (AJ. ızız. X111. k.]

806. június 21. Geszt.
Kovács János _ AJ.-nak

807. június 23. NˇKőrös.
AJ. _ Csengery Antalnak . . . . . . . . . . . . . . . . . .

808. június 25. NKőrös.
AJ. _ Kovács Jánosnak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

809. június 25. NKőrös.
AJ. _ Tompa Mihálynak

810. június 26. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . . . .

811. július 4. Hanva.
Tom a Mihály _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . . . .

812. július 9. ëeszt.
Kovács Jáncs _ AJ.-nak

813. július 10. NKőrös.
AJ. _ Csengery Antalnak . . . . . . . . . . . . . . . . . .

814. július 16. Pest.
Czilcz Arnold _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

815. július 23. NKőrös.
AJ. _ Kovács Jánosnak

816. július 27. Hanva.
Tompa Mihály _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . . . .

817. július 27. Hanva.
Palóczy Ábrahám _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . .

818. [augusztus 1. előtt.]
Czelder Márton _ AJ.-nak [Elv.]

819. [augusztus 1. NKőrös.]
AJ. _ Tompa Mihálynak

820. [augusztus 3. kb. Temesvár.]
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Feldinger (Földényi) Frigyes _ AJ.-nak. [Elv.]
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1080

1080
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21

22

823

24

25
26

27
28

29.

83
831

832

833
34

335
836

837
838

839
40

41

842

843
344
345
846.

847

0.

augusztus 4.. Geszt.
Kovács János _ AJ.-nak

augusztus 5. NˇKőrös. __ . _
AJ. _ Feldınger (Foldényı) Fngyesnek

augusztus 8. Szalonta.
Ercsey Sándorné Nagy Karolina _ AJ.-nak

[augusztus 8. kb. Eãer.]
Mmdszenty Ge eon _ AJ.-nak. [Elv.] . . . .

augusztus 8. Pest.
Toldy Ferenc _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . .

augusztus 12. _[Hanva.]
Tompa Mıháal-y _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . .

augusztus 15. Sz onta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[augusztus 19. Szalonta.]
Mezey Ferenc _ AJ.-nak. [Elv.]

augusztus 20. NKőrös.
ILJ.-l3nxmy'Sándornak

[augusztus 20. kb. Pest.]
Csengenylántal-1LJ„nak.[EEVJ

augusztus 22. NKőrös.
PLJ.--Csengery„Antahuflk . . . . . . . . . . . . . ..

augusztus 23. Nkõrös.
ILJ.-lMbzey'Fêrcncnek

[augusztus 23. Szalonta.]
Arany László _ AJ.-nak. [Elv.]

augusztus 23. Pest.
Heckenast Gusztáv _ AJ.-nak

augusztus 24. Szalonta.
Ercsey Sándor _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . .

augıısztus 25. NKőrös.
JLJ.-lŠ0váusJánosnak

augusztus 30. NKőrös.
AJ. _ Tompa Mihálynak

augusztus 30. Geszt.
Kovács János _ AJ.-nak

szeptember 4. NKőrös.
AJ. _ Erdélyi Jánosnak

[szeptember 6. Pest.]
Barabás Miklós _ AJ.-nak. [Elv.]

szeptember 6. Kézdivásárhely.
Szász Károly _ AJ.-nak

szeptenaber«7.IJI{õrös.
AJ. _ Kovács Jánosnak

szeptenaber 11.IJFíőrös.
AJ. _ Heckenast Gusztávnak. [Elv.] . . . . .

szeptember 13. Pest.
Heckenast Gusztáv _ AJ.-nak

szeptember 16. Pest.
Tóth Kálmán _ AJ.-nak. . . . . . . . . . . . . . . .

szeptember 26. Dés és Kolozsvár.
Tompa Mihály _ AJ.-nak . . . . . . . . . . . . . . .

szeptember 29. Pest.
Csengery Antal _ AJ.-nak

79

730

732
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733

734

734
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738
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741
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743
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746
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757

757
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762
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1093

1094
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1094

1095
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1100
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z11°3
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i103
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848

349
850

851

852

353
354
355
856

357
858

359
860

861

862

863.

364
865

'Z.

3.

if.

I.

októbcr3.I{EIüös.
ILJ.--Iümseyčšhmianmflk

Ik.n„[októberzpIFDK6tösJ
1&J.-fT0uqml1únflyTufl

dkhflmnr8.Iíanva.
fP0uqnıllünfly--1LIAnak . . . . . . . . . ..

k.n„[oknNmn“wãç:flé.BHKófl&]
ÉLI.-ffonqmlăúfiflynak. . . . . . . . . . ..

novenMmur4.Iianva.
'T0nqm3LiüuflyH-1LJ»nak;. . . . . . . . . ..

Enovenflmu:közep§.I%stJ
IPonqx&y;J os--1LI„nak.[E&vJ

novenflmn'24.Ikúnecen.
Išovács_János--1LJ„rufl

decen1?er;aí§ÜK6rös.
Il .- (nn alflflmynak

december 10. Nlšõrös.
ILJ.--IüxseyWSándoruak

decenflmu'12.I%st.
Hajnik Károly _ AJ.-nak

decenflm'15.1ãünchen.
Gyulai Pál _ AJ.-nak

decenflmur21.[bflKfikösJ
AJ. _ Emődy Dánielnek

december 21. NKőrös.
AJ. _ Kovács Jánosnak . . . . . . . . . . . .

december 21. [NKőrös.]
ILJ.--Ikun;áky@Jánosnak

december 25. [24] Pest.
Jókai Mór _ AJ.-nak

[deocnflmu`24.I%stJ
ÍPák1ıAdbert--Iklfnak

decenaberzuaififlšőrös.
AJ. _ Jókai Mórnak

[december 31. Hanva.]
Tompa Mihály _ AJ.-nak . . . . . . . . . . .

Ifiqggék
1852

Ünápn511.IhqgddhösJ
Arany Jánosné _ Ercsey Sándornénak

1354
ruáhns29.I{EIkös.

AranygJuHanna--Ikusek„}ónuúnének

1856
11uájus*7.Iía kñrösJ

.AranygJú%knuuı--Szászlšánobnuflr

I%H1ás
1851

|]úüus18.(kwzt]
.Arany--ÍBramnúASánunflnek
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ARANYJÁNOSEWM

Ács Zsigmond n a k
795. [N'K6ros, 1856. május 7.] [Elv.]

Arany já-nosmí Ercsey julıanná n a k
370. [Pest, 1852. április 9.] [Elv.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

11.
:sırritaıssnoı nnuflnaıxã

a dmzettek betűrendjében

37_1. [Pest, 1852. április 12.] [Elv.]
Ballag: Mór n a k

651. NKõrõs, 1854. augusztus 12.
699. Nlšõrös, 1855. április 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Beretvás Gusztáv n a k
615. [NKőrös. 1854. április 18. el6tt.] [Elv.]

C e er Antalnak5 "Š J'
802. [NKõrÖs, 1856. május 28. kb.] [Elv.]

Eötvös józsef ez e k

807 NKõrõs, 1856. június 23. . . . . . . . . . . . . ..
813. N"KőrÖs, 1856. július 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
831. N"KõrÖs, 1856. augusztus 22.

Egressy Gábor n a k
607. NKőrös, 1854. március 19.

Emődy Dániel n e k
859. [N'Kőrös], 1856. december 21.

672. NKőrös, 1854. október 21.
Ercsey jános n a k

345. [NK6rös, 1852. január 1.] [Elv.]
711. [NKõrös, 1855. június 30.] [Elv.] . . . . . . . . . . . . . . . . . .
734. [NKôrös, 1855. augusztus 12.] [Elv.]

E s Sándor n a kflsey
346.
360
377
38
41
42

479
439.

444
47

0
7
4

2

502

59

52
54

7
0

0
2

543
54655557
602

NKõrÖs,
Nlšőrös,
NKőrös.
NKőrös,
NKőrös,
NKőrÖs,
NKőrös.
NKõrös,
NKőrös.
NKőrös,
NKőrÖs,
NK6rös,
N`Kõrös,
NKőrös.
N'K6rÖs,
NKõrös,
NKõrös,
NKőrös.
NK6rös,

1852
1852
1852
1852
1852
1852
1353
1353
1853
1353
1353
1353
1353
1353
1853.
13531353
1854
1354

január 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
február 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
május 11.
május 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
november 19. kb. [Elv.]
december 4.
január 15.
március 2.
március 28.
április 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
május 20.
július 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
augusztus 16.
augusztus 26.
augusztus 27.
szeptember 27.
november 21.
január 21.
március 1.

594

41
42

466
535

413

706
710
722
741

400

782

497

7576
605

7
27
51
55

114
126
148
180
191
204
218
268
286
290
295
309
334
379
394

1080

818
818

99°
1013

972

1084
1086
1090
1096

967
IIIO

I000

805
1032
1047

805
812
821
822
348
852
861
377
880
884
889
906
915
916
919
923
935
953
965

79: 1251



638
662
673
689
691
712
735
743
755
779
792
829
848
856

NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
Hanva,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,

1354
1854
1854
135513551355
1355
1355
1355
1856
1856.
1856.
1856.

június 21
szeptember 25.
október 21.
január 17.
ebrııár 3

június 30
augusztus 12.
szeptember 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
október 19_[21.]
január 12.
április 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
augusztus 20.
október 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[1856. december 10.]
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Erdélyi jános n a k
839. NKőrös, 1856. szeptember 4.

Fáy András n a k
756. NKőrös, 1855. október 24.

Feláinger (Fõldányi) Frigyes n e k
822. NKőrös, 1856. augusztus 5.

Fõrdős Lajos n a k
805. NKőrös, 1856. június 16. [AJ. kk. XIII. k.]

Gondol Dániel rı, e k
665. [NKőrös, 1854. szeptember 30. előtt.] [Elv.] . . . . . . . . .

Gyulai Pál n a k
593-
625

704

632
637.
64.2.
663.
674.
677

NKőrös, 1854. január 21. . . . . . . . . .
NKőrös, 1854. május 10. [Elv.]
NKőrös, 1854. június 11.
NKőrös, 1854. június 19. . . . . . . . . ..
[NKőrös, 1854. június 28. után.]
NKőrös, 1854. szeptember 25.
NKőrös, 1854. október 21.
NKőrös, 1854. november 6.
NKőrös, 1855. június 7.

Heckenast Gusztáv n a k
533 ”
547-
722.
753
755-
77°-
843.
falvy
484. NKőrös, 1853. április 21.

Hun

NK0rÖs, 1853. augusztus 11. [Elv.] .
[NKőrös, 1853. augusztus 30.] [Elv.]
NKőrös, 1855. július 21. [Elv.]
NKőrös, 1855. november 20. [Elv.] .
[NKőrös, 1855. november 23.] [Elv.]
NKőrös, 1855. december 12. [Elv.] .
NKőrös, 1856. szeptember 11. [Elv.]
Pál n a k

jókai Már n a k
713. [NKőrös, 1855. július 1. kb.] [Elv.]
768. NKőrös, 1855. december 10.
864. NKőrös, 1856. december 29.

juhász Antal n a k _
596. [NKőrös, 1854. január vége kb.] [Elv.]

Kertbeny Károly n a k
398. [NKőrös, 1852. augusztus 1.] [Elv.] . .
585. [NKőrös, 1853. december vége] [Elv.]
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444
480
493
527
53°576
605
615
628
665
690
733
764
779

751

631

732

707

437
381
429
437
443
451
433
499
504
554

281
295
592
648
649
654
760

198

579
652
786

388

86
362

982
995

1000
1009
1010
1033
1047
1050
1055
1070
1078
1096
1105
1109

IIOI

1057

1093

1084

993
959
977
979
981
934
996

1001
1003
1016

914
919

1040
1064
1064
1066
1104

882

1033
1065
1113

963
838
943



Kolbenheyer Móric n a k
613. [NKőrös, 1854. á rilis P] [Elv.]
694. NKőrös, 1855. március 17.

Kovács jános n a k
373. [NKőrös, 1852. április 28. elôtt.] [Elv.] . . . . . . . . . . . . .
432. WKõrös, 1852. december 23. kb.] [Elv.]
441. m'Kőrös, 1853. január 8. kb.] [Elv.]
496. WKõr6s, 1853. május 7.] [Elv.]
500. [NKőrös, 1853. május 19.] [Elv.] . . . . . . . . . . . . . . . . . .
635. NKőrös, 1854. augusztus 19. kb.] [Elv.] . . . . . . . . . . . .
6 2 . NKőrös,
808. NKőrös,
815. NKőrös,
836. NKőrös,
842. NKőrös,
860. NKőrös,

Lévay jázsef n e k
391. NKőrös,
4 I2. NKŐIÖS,
510. NKőrös,
516. NKőrös,
536. Nlšőros,
618. NKőr0s,

. NKőrös,

1854
1856
1856.
1856.
1856
1856

1852
1852
1353
1353
1353
1354
1355

december 14.
június 25.
július 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
augusztus 25.
szeptember 7.
december 21.

13. . .
október 16.
május 28.
június 10.
augusztus 9.
április 22. . . . . .
december 28.
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777
Lugossy józsef n e k

619. NKőrös, 1854. április 22. [Elv.]
Madass György n e k

658. [NKőrös, 1854. szeptember elején kb.] [Elv.]
Megyeri Ferenc n e k

359. [NKőrös, 1852. február 28. előtt.] [Elv.]
Mezey Ferenc n e k

369. NKőrös, 1852. március 26. . . . . . . . . . . . . . . .
720. [NKőrös, 1855. július 20.] [Elv.]
832. NKőrös, 1856. augusztus 23. . . . . . . . . . . . . .

Ney Ferenc n e k
559. NKőrös, 1853. október 4.

Obernyik Károly n a k
710. k. n. [NKőrös, 1855. június vége kb.]

Pákh Albert n e k
434. [Nlšõros , 1852. december 27. kb.] [Elv.]
456. [NKőı_`_os, 1853. január 29. kb.] Elm]
462. NKõr0s, 1853. február 6. . . . . . . . . . . . . . . . . .
490. [NKőrös, 1853. április 27.] [Elv.]

Palóczy Ábrahám n a k
745. k. n. [I-Ianva, 1855. szeptember 17.]

Pompéry jánosn a k _
695. NKőrös, 1855. március 17. . . . . . . . . . . . . . . .
861. [NKőrös, 1856.] december 21.

Salamon Ferenc n e k
800. NKőrös, 1856. május 20.

Simonffy Kálmán n a k
791. NKőrös, 1856. április 18.

Szász Károly n a k
680. NKőrös, 1854. december 1.
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411
532

47
136
144
211
216
469
513
712
723
746
759
733

71
106
232
240
279
417
660

420

471

27

41
590
742

316

574

137
163
168
205

617

533
734
793

689

508

971
1012

819
856
860
887
888
991

1005
1087
1090
1099
1103
1111

831
846
394
397
913
973

1068

974

992

811

817
I039

1097
928

1031

357
867
872
885

1051

1013
1112

1083

1078

1004

1253



714. NKőrös, 1855. július 1.
796. N_Kõrös, 1856. május 7.

Szemere Miklós n a k
730. NKőrös, 1855. augusztus 7.
746. k. n. [I_:l'anva, 1855._ szeptember 17.]
790. [NKőros, 1856. ápnhs 13. kb.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szilágyi István n a k
460. NˇKõrös, 1853
603. NKőrös, 1854.

Szilágyi Sándor n a k
385. NKőrös, 1852

Tisza Domokos n a k
347
349
352
355
366.
334392
409
420
428
445
45°
454
461
473
476
435
493
503
514
518
533
544
553
571577
594
608
623
627
645
705
715
721.
733

Toldy Ferenc n e k

NKőrös,
NˇKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NˇKõrös,
NKörös,
NKörös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKörös,
NKőrös,
NKőrös,
NKörös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKörös,
NKörös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKörös,
NKörös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,

1852
1852
1852
1852
1852
1852
1852
1852
1852
1852
1353
1353
1353
1353
1353
1853
1353
1353
1353
1353
1853
1353
1353
1353
1353
1353
1354
1854
1854
1854
1854
1355
1355
1355
1355

53_5. NKőrös, 1853
Tomori Anasztáz n a k

683. [NKőrös, 1854. december 25. után.]

február 5. . .
március 9.

június 22. . .

január 1.
január 10.
január 29.
február 13. .
március 22.
június 19. . .
július 13.
október 6. .
november 22
december 17.
január 15.
január 20.
január 26.
február 5.
március 2.
március 22.
április 21. . .
május 4.
május 20.
jumus 5. . . .
junıus 13. . .
augusztus 2.
augusztus 26.
október 3. .
november 22
december 4.
január 21. .
március 29.
május 8.
május 20.
július 8.4443 8-juhus 1.
julius 20. . .
augusztus 11

augıısztus 4.

783. [N'Kõrös], 1856. február 10.
Tompa Mihál n a k

348. [NK}órÖs, 1852. január 1. kb.] [Elv.]
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579
695

.................... .. 200
õšš
165
396

64
9

13
17
25
38
62
74

101
117
131
149
156
161
167
182
186
199
208
219
236
245
275
291
314
336
343
334
402
425
432
455
565
581
590
604
278

514
671

12

1034
1080

1944
1051
1977

369
966

827

806
807
809
81 1
815
825
832
344
349
354
861
864
866
871
377
8 87
882
886
889
896
901
909
917
926
936
933
961
968
976
977
935

1028
I035
IO39
I045

913

1006
1073

807



422
446
447-
491
507
522
524
543
556572
573
599
620
624
633
639
656
664
670
681
687
697
706
716
723
731
736
743
751
753
775
734
737
797
809
819
337
349
851
355

357-
367-
403-
407-

|fN'K6rös, 1852. február 23.] [Elv.] . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wlšórös, 1852. március 22. kb.l]: [Elyfijı . . . . . . . . . . . . .
[Szal0nta, 1852. szepãrember 3. b.] v.] . . . . . . . . . . .

rNKőrös, 1852. októ

NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
[N`KõrÖs
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
[NKõrös
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
NKőrös,
[NKőros,] 1856. [augusztus 1.]
NKõr0s, 1856. augusztus 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k. n. [NKőrös, 1856. október 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k. n. [NKőrös, 1856. október vgge felé.] . . . . . . . . . . . . .
NKőrös, 1856. december 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tóth Lőrinc n e k
732. NKőrös, 1855. augusztus 8.

ARANY JANOSnak írott levelek
a levélirók betűrendjében

Arany László t ó l
833. [Szalonta, 1856. augusztus 23.] [Elv.]

1353135313531353
1853
135313531353
1854
1854
1854
1854Á
1354
1854.
1854.
1854

1355
1355
1355
1855
1355
1355
1355
1355

április 27
május 23.
június 28
július 11.
szeptember 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[szeptember 29.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
november 22.
december 4.
február 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
április 22
május 8.

11

április 1.
junıus 8.
juhus 1.
július 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
augusztus 7.
augusztus 12.
szeptember 23. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,] 1855. [szeptember 29.]
1855. november 4.
1855. december 23.
1856. február ro.
1856. március 20.
1856. május 9.
1856. junıus 25

Barabás Miklós t ó l
840. [Pest, 1856. szeptember 6.] [Elv.]

NKőrös, 1852. december 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NKőrös, 1853. január 18. I. sz. levél. . . . . . . . . . . . . . . .
k. n. [NKőrös, 1853. január 18.] II. sz. levél.

O O O ı O ı O ı ı O ı O ı O ı ı O ı O ı ı ı ı ı O ı ı

ı I 0 O 0 0 0 0 Q 0 I I O 0 O O I I I O 0 ı I I I Cl

O O O I O Í O I I I I I O I I I I 0 I I I I I I IC

O I I I 0 I I O I I 0 I I O O I I O I O I O O I O II

I I U O Ü O Í C Ö I Í . Í Í I I I I . Í I I I I I IO

junıus 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
augusztus 24.
szeptember 27.
október 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, 1854. december 1. után.]
január 16.

27
40
91
97

I22
150
152
205
224
250
258
295
31 I
333
350
391
420
426
433447
469
435
492
510
523
534
566
533
592
602
606
618
622
632
657
672
679
697
713
726
747
766
771
777

603

743

757

811
81 7
842
343
851
862
862
885
892
903
904
920
924
937940
96497g
9
QŠO
933
991
997
999

rooš
100
1013
1029
1036
1040
1045
1047
1052
1053
1059
1067
1073
10 4
1051
1088
1091
1100
1106
1108
1109

1045

1098

1103

1255



Beretvás Gusztáv t ó l
605. Pest, 1854. március 11.
616. [Pest,] 1854. április 18.

Császár Ferenc t Ő' l
426. [Pest, 1852. december 10.] Elv.] . . . . . . . . . . . . . . . . . .
684. [NKőrös, 1854. december végén.] [Elv.]

Csengery Antal t ó l
609. Pest, 1854. március 30. . . . . .
804. [Pest, 1856. június 11. után.] Elv.] . . . . . . . . . . . . . . . .
830. [Pest, 1856. augusztus 20. kb.] Elv.] . . . . . . . . . . . . . . .
847. Pest, 1856. szeptember 29.

Czeláer Márton t ó l
818. [1856. augusztus 1. előtt] [Elv.]

Czilcz Arnold t ó l
814. Pest, 1856. július 16.

Egressy Gábor t ó l
606. [Pest, 1854. március 19. előtt.] I_II. sz. levél. Elv.]

Emődy Dániel t Ő l
803. [Pest, 1856. június eleje.] Elv.]

Eötvös józsef t Ő l
669. [Pest,] 1854. október 16.

Ercsey jános t ó l
471. [Sályi, 1853. március 2. előtt.] Elv.]

_ 719. Sályi, 1855. 17.
Ercsey Károly t ó l

698. [Szalonta, 1855. április 1. után] Elv.]
_ 724. [Szalonta,] 1855. július 26.

Ercse SánáortólJ'
353
364
375
376
379-
395
418
427

473
480.
492
508
513
530
541
542
552
554
561
562
563
537
591
600

1256

436.
465

Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,

1852
1852
1852
1852
1852
1852
1852.
1852
1353
1353
1353
1353
1353
1853
1353
1353
1353
1353
1353
1853
1353
1853.
1353
1854
1854
1854

február 2.
március 13.
április 29.
május 8.
május 25.
július 25. . . . .
november 19.
december 12.
január 5.
február 12.
március 23. . .
április 2.
május 3.
május 27.
150.00 3julıus 28. . . . .
augusztus 19.
augusztus 24.
sze tember 11p .
szeptember 25.
október 22.
október 28.
október 29.
január 6.
január 19.
február 25.

399
413

129
514

404
707
741
763
726

723

400

707

491

180
539
535
593

19
35
48
50
54
81

114
129
138
174
190
192
207
229
235
270
288
289
303
308
320
321
323
365
379
392

967
972
354

1006

959
1084
1096
1105

1091

1090

967
1084

999

876
1038

1013
1040

809
814
820
820
821
334
848
354
357
375
379
880
886
393
896
907
915
916
921
923
929
929
930
945
953
964



610
648
661
667
671
686
690.
700.
709
737
740
754
767
780
786
793
810
827
335

Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,
Szalonta,

1854
1854
1854.
1854
1354
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1855
1856
1856
1856
1856
1856
1856

március 30. .
július 16. . . .
szeptember 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
október 8. kb. Elv.]
október 18.
'anuár 11.
január 27.
április 26.
junius 22. . .
augusztus 15
augusztus 29.
október 14.
december 9.
január 23. . .
március 15. .
május 9.
június 26. . .
augusztus 15
augusztus 24

Ercsey Sándorné Nagy Karoliná t ó l
823. Szalonta, 1856. augusztus 8.

Fáy András t ól
747. Pest, 1855. szeptember [20. előtt.]

Feldinger (Földényi) Frigyes t Ó' l
820. [Temesvár, 1856. augusztus 3. kb.] Elv.]

Friebeisz István t ó l
504. [Pest,] 1853. május 21. [Elv.]
511. Pest, 1853. május 31. . . . . ..
565. [Pest, 1853. november elején.] E1v.]

Gáll jános t ó l
413. Pest, 1852. október 18.

Gáspár jános t ó l
'794. [Berlir1, 1856. május 7. elõtt.] Elv.]

Gondol Dániel t Ő l
666. Baracska, 1854. szeptember 30.
749. Baracska, 1855. szeptember 24.

Gyulai Pál t ó l
567 Pest, 1853. november 15.

Pest, 1854. január 16.
Pest, 1854. május 6. . . . . . . .

590.
622.
628.
630.
634.
635.
640.
641
659.
676.
858.

[Pest, 1854. május vége kb.] [Elv.]
Pest, 1854. június 8.
Pest, 1854. június 12.
Pest, 1854. június 16. . . . . ..
k. n. [Pest, 1854. június 23. kb.]
Pest, 1854. június 28. . . . . . .
Pest, 1854. szeptember 6.
Pest, 1854. október 23. . . . .
München, 1856. december 15.

Hajnik Károly t ó l
857. Pest, 1856. december 12.

Heckenast Gusztáv t ó l
528. [Pest, 1853. 23. előtt.] Elv.]
534. Pest, 1853. augusztus 2.

I O I O I I O I I O I O I I I O O l Í D O 0 I

405
460
477
488
496
519
529
536
574
607
611
626
650
668
677
700
716
737
744

732

617

730

221

234
326

108

594

437
619

327
377
424
433
434
439
440
450
450
472
503
782

781

269
277

969
937
994
993

1000
1007
IOIO
1014
1031
1047
I049
1054
1065
1071
1074
1082
1088
1095
1099

1094

E051

1092

891
395
931

347
1080

993
1052

932
957
975
973
973
980
980
933
934
992

IOO2
IIIO

IIIO

907
91

I

1257



545
549
566
581
727764769771
772773774776
334
344

862. Pest, 1856. december 25. [24.]

Pest, 1853
Pest, 1853

. augusztus 26.

. szeptember 1.
Pest, 1853. november 14.
Pest, 1853. december 10.
Pest, 1855. július 31. . . . .
Pest, 1855. november 22.
Pest, 1855. december 10. .
Pest, 1855. december 13.Peet. :855. deeembez zõ. `1i`e}č>íı§zăij`Í Í Í Í Í Í Í ÍÍ.
Pest, 1855. december 17. .
Pest, 1855. december 22.
Pest, 1855. december 27. .
Pest, 1856. augusztus 23.
Pest, 1856. szeptember 13.

Hunfalvy Pál t ó l
470. Pest, 1853. március 1.
488. Pest, 1853. április 26. . . . .
579. Pest, 1853. december 5.

jókai Mór t ól
423. Pest, 1852. december 3.
440. Pest, 1853. január 7. . . . .
766. Pest, 1855. december 8. . .

juhász Antal t ó l
575. Makó, 1853. november 27.
597. Makó, 183 . február 1.

Kertbeny Károlyi l
388.
397-

Pest, 1852
Pest, 1852.juhus31.

399. Pest, 1852. augusztus 3. .

350
365
374
393
431.

439-
449-
452
455
475-
486.
494
497
506
521
650.
653

1258

557 Ofen, 1853. szeptember 30.
588. Ofen, 1854. január 9. . . . .
678 Pest, 1854 . november 10.
757 Pest, 1855. október 27.

Kolbenheyer Móric t ó l
611. Pest, 1854. március 30.

Kovács jános t ó l
Pest, 1852. január 24.
Pest, 1852. március 15.
Pest, 1852
Geszt, 185
Pest, 1852

. április 28.
2. július 19. .. .
_ december 22.

[Pest, 1853. január 6.]
Pest, 1853
Pest, 1853
Pest, 1853
Pest, 1853
Pest, 1853
Pest, 1853
Pest, 1853
Pest, 1853
Pest, 1853
NVárad, 1

. január 19.

. január 25.

. január 27.

. március 12.

. április 25. . . . .
. május 6.
. május 8.
. május 22.
. június 20. . . . .
854. augusztus 1

Pest, 1854. augusztus 16.

233
326
356
593
648
653
654654
655
656õõo
743
760

179
203
353

125
144
649735
345
388

68
3486

313
367505
631

408

I

144
155
159
162
186
201
209
212
223
249
465
468

14
36
47
75
36

919
920
931
941

1043
1064
1065
1066
1066
1066
1067
1068
1098
1104

876
884
940
852
359

1064
1112

933
963
828
335
838
925
945

1003
1058

97°

808
815
819
832
856
359
863
865
867
878
883
886
887
892
902
939
991



657
679688
762
799-
806.
812
821
838
354

Pest, 1854. augusztus 24.
Geszt, 1854. november 26. . . . . . . . . . . . .
[Geszt, 1855. január 17. elõtt.] [Elv.]
Kairó, 1855. november 18.
Pest, 1856. május 18.
Geszt, 1856. június 21.
Geszt, 1856. július 9. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geszt, 1856. augusztus 4.
Geszt, 1856. augusztus 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Debrecen, 1856. november 24.

Lévay jó seft ól
390
396.
410
501
512
525
612
646

z
Pest, 1852. július 10. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miskolc, 1852. július 29.
Miskolc, 1852. október 13. . . . . . . . . . . . . .
Miskolc, 1853. május 19.
Miskolc, 1853. június 1. . . . . . . . . . . . . . .
Sajószentpéter, 1853. július 16.
Miskolc, 1854, március 30.
Miskolc, 1854. július 10.

Lugossy józsef t Ő l
614. [`Debrecen,] 1854. április 5.

Madassûšröãgytől
531. z onta, 1853.jul1us 28. . . . . . . . . . . . . . .
652. Szalonta, 1854. augusztus 14.

Megyeri Ferenc t Ő l
358. [Szalonta, 1852. február 28. elõtt.] Elv.]

Mentovich Ferenc t Ő l
404. NKőrös, 1852. szeptember 6.

Mezey Ferenc t ó l ~
368. [Szalonta, 1852. március 26. elõtt] Elv.]
828. [Szalonta, 1856. augusztus 19.] [Elv.]

Mindszenty Gedeon t ó l °
824. Eger, 1856. augusztus 8. kb.] Elv.]

Pákh Albert t ő l
429
433
435
437

. 451
463
464
481

Pest, 1852. december 18.
Pest, 1852. december 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Pest, 1852. december 29. kb.)
Pest, 1853. január 5.
Pest, 1853. január 20.
Pest, 1853. ebruár 7.
Pest, 1853. február 9.
Pest, 1853. április 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

863.A[Pest, 1856. ecember.] [24.]
Pálóczy brahám t ó l

817. Hanva, 1856. július 27.
Pompéry jános t ó l

853. [Pest, 1856. november közepén.] Elv.]
Szász Károly t ó l

401. k. n. [NKőrös, 1852. augusztus 7.]
529. k. n. [Pest, 1853. július 23.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kézdivásárhely 1854. július 15. . . . . . .647- - ,
793. k. In. _[Kézdivásárhely, 1856. május 1-.]
841. Kezdıvásárhely, 1856. szeptember 6.

O O ı O ı o I 0 ı ı ıı

ı ı ı O 0 O 0 ı O ı ı 0

O O O ı O ı Q ı ı 0 ı 0

470
507
526
646
702
708
720
730
750
775

69
33

102
217
234
260
409
455

411

272
466

27
91

40

733
733
133
137
137
140
158
171
171
194
786

725

775

90
270
457
693
757

992
1004
1008
1063
1083
1086
1089
1092
1101
1109

830
334
345
889
395
905
971
986

972

908
990

811

842

817
1095

I094

355
357
357
858
865
373373
881

1113

1091

1108

841
907
937

1079
1103

1259



Szemere Miklós t ó l
725. H. n. 1855. július 26. 595
789. [Pest,] 1856. április 10. 686

Szilágyi István t ó l
457. MSziget, 1853. január 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

353586. MSziget, 1853. december 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szilágyi Sándor t ó l __

_ 742. k. n. [NKőros, 1855. szeptember 6.] 614
Tisza Domokos t ó l

351-
354
362.
381.

408
411
414
416
419
421
425-430
433
443
453
459
466
468
474
477
482
437
495
499
505
509
517
519
520
526
539
551
553
560
564
568
569
574
580
582
534
539

1260

333
337«
394

Pest, 1852.
Pest, 1952.
Pest, 1852.
Geszt, 1852
Geszt, 1852
Geszt, 1852
Geszt, 1852
Geszt, 1852
Geszt, 1852
Geszt, 1852
Geszt, 1852
Pest, 1852.
Pest, 1852.
Pest, 1852.
Pest, 1852.
Pest, 1853.
Pest, 1853.
Pest, 1853.
Pest, 1853.
Pest, 1853.
Pest, 1853.
Pest, 1853.
Pest, 1853.
Pest, 1853.
Pest, 1853.
Pest, 1853.
Pest, 1853.
Pest, 1853.
Pest, 1853.
Pest, 1853.
Pest, 1853.
Pest, 1853.
Geszt, 1853
Geszt, 1853
Geszt, 1853
Geszt, 1853
Geszt, 1853
Geszt, 1853
Geszt, 1853
Geszt, 1853
Geszt, 1853
Geszt, 1853
Geszt, 1853
Geszt, 1853
Geszt, 1854

január 24.
február 2.
február 29.
. május 31.
. jumus 13.
. jumus 29.
. július 21.
. október 1.
. október 14.
. október 22.
. november 3.
november 21.
november 27.
december 6.
december 21.
január 6.
január 18.
január 25.
február 1.
február 12.
február 22.
március 8.
március 22.
április 12.
április 25.
május 6.
május 18.
május 21.
május 27.
június 10.
június 15.
június 20.
. 18. .
. augusztus 13.
. szeptember 10.
. szeptember 2
. október 1 1.
. november 1.
. november 16.
. november 17.
. november 26.
. december 8.
. december 12.
. december 27.
. január 10.

15
21
31
58
60
66
78
99

104
108
112
116
120
127
134
142
153
159
164
175
177
184
188
195
201
209
215
221
230
243
246
248
263
282
301
306
317
323
329
332
343
354
357
361
376

1040
1076

867
944

1050

808
810
813
823
824
827
333
343
846
347
848
349
851
353
355
359
863
866
868
375
375
377
379
881
884
887
888
891
393
900
901
902
'906
914
921
922
929
931
933
933
937
941
942
943
956



595
601
604.
617
626.
631
644
649
660.
702
703
707
717
726
728
733
739
741
759
761

Geszt, 1854. január 30.
Geszt,
Geszt,

1854. február 26.
1854. március 9.

Geszt, 1854. április 21.
Geszt,
Geszt,
Geszt,
Geszt,

1854. május 13.
1854. június 10.
1854. 2.
1854. júhus 17.

Pest, 1854. szeptember 6.
Pest, 1855. május 22.
Geszt, 1855.
Geszt, 1855.

június 3.
június 13. . . .

Szalonta, 1855. július 6.
Geszt, 1855.
Geszt, 1855.
Geszt, 1855.
Geszt, 1855.
Geszt, 1855.
Kairó, 1855.
Kairó, 1855.

július 26. . . .
augusztus 5.
augusztus 18.
augusztus 25.
szeptember 1.
november 5.
november 17.

Tisza Lajosné Teleki julianná t ó l
406. Geszt, 1852. szeptember 24
744. Geszt, 1855. szeptember 10
752. Pest, 1855. oktober 4.

Toldy Ferenc t ó' l
537. Pest, 1853. augusztus 9.
825. Pest, 1856. augusztus 8.

Tomori Anasztáz t ó Z
6 2. Pest 18 . február 29 D 7'
781. Pest, 1856. február 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-.
782. Pest, 1856. február 8.

Tompa Mihály t ó l
Hanva, 1852. február 2.355

361
363
372
378.
382.
386.
339-
400.
402.
405-
415-
442
443
453

498:
515
523
532
550

Pest, 1852. február 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanva, 1852
Hanva, 1852
Hanva, 1852
Hanva, 1852
Hanva, 1852
Hanva, 1852
Kassa, 1852.

. március 8.

. április 13.
_ május 20.
. jumus 3.
. június 23.
. július 6. . . . . . . . . . . . . . . . ..
augusztus 5.

Hanva, 1852. augusztus 25.

O I O I Ü O Ü Ü Í I I

Hanva, 1852. szeptember 15.
Hanva, 1852. november 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k. n. [Hanva, 1853. január 8. kb.]
k. n. [Hanva, 1853. január 8. után]
Putnok, 1853. január 31. . . . . . . . . . . . . . . ..
k. n. [Kassa, 1853. február 24.]469-

433 Hanva,
Hanva,
Hanva,
Hanva,
k. n. [Hanva, 1853. augusztus 1.]

1853. április 19
1853. május 17.
1853. június 5.
1853. július 5.

Hanva, 1853. szeptember 8.

386
392
397
414
429
435
453
463
475
539
540
570
535
596
599
609
610
613
635
640

95
616
623

281
734

531
670
670

23
30
33
42
53
59
64
69
39
90
93

IIO

145
147
163
178
197
212
237
253
273
299

962
965
967
972
977
979
935
939
994

1015
1015
1030
I037
1041
1043
1048
1049
IO49
1059
1061

343
1050
1054

914
1094

1011
1071
1072

810
813
814
818
821
824

7
0

I
2

848
860

82
33
841
34
34

861
868
876
882
888
397
904
908
920

1261



573576
533
593
621
629
636
643
654668
675
685
693
696
701
708
718
75°
753
760
773
735
788
801
811
816
826
846
850
852
865

Hanva, 1853. november 25.
Hanva,
Iíanva,

18 . november 2853 -
1853. december 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

k. n. [Kassa, 185 . február 6.]
Hanva,
Hanva,
Hanva,

1854. május 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1854. május [31.]
1854. június 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

[Hanva,] 1854. június [30.]
Hanva,
Hanva,
Hanva,
Hanva,

1854. augusztus 17.
1854. október 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1854. október 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1854. december végén

Gomba, 1855. március 16.
Hanva,
Hanva,
Iíanva,
Hanva,
Hanva,
Iíanva,
Hanva,
Hanva,
Iíanva,
Iíanva,
Hanva,
Iíanva,
Iíanva,

18 . március 255 5-
1855. május 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1855. 'únius 18.
1855. július 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O O I I I I O I O

[1855. szetptember 28.]
1355
1355
1856
1856.
1856.
1856.
1856.
186

okt ber4.
november 12.
január 7.
február 22.
április 7.
május 24.
í'â1ã“S 4-uhus 25 . j 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

[I-Ianva,] 1856. augusztus 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dés és Kolozsvár, 1856. szeptember 26.
Hanva, 1856. október 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanva, 1856. november 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Hanva,] 1856. [december 31.]

Tóth Kálmán t ó l
845. Pest, 1856. szeptember 16.

Tóth Lőrinc t Ő I
729. [Pest, 1855. augusztus 5. elõtt] Elv.]

Vas Gereben t 6 l
467. [Pest, 1853. február 15.] [Elv.]
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663
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717
725
734
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769
774737
761

600

176

937
933
942
963
975
973
981
935
991
998

IOOI
1006
1012
1013
1014
1030
1038
1053
1054
1060
1069
1073
1076
1083
1089
1091
1095
1105
1107
1108
1114

1104

1043
375
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