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Pek. Kérlek nagyságos úr! 
Szap. Hej emberek 

Villákra! űzzétek ki e' rablókat 
Határaimból. — Amit loptatok 
Gazok elő vele. Hogy nem huzatlak 
Ágosra, a királyért nem cselekszem. 

Közli: VÉRTESY JENŐ. 

ARANY JÁNOS EGY ISMERETLEN L E V É L É . 

Aranynak egy kiadatlan és a könyvészetben is ismeretlen levélkéjét 
őrzi Debreczen városának múzeuma. Tartalma egy pár udvariasságból 
írott sor, a melynek kíséretében küldte vissza a szerkesztő Arany az 
1865. év júniusának végével megszűntetett Koszorú egy előfizetőjének 
a fennmaradt előfizetési pénzt. Maga a levél így következik : 

-HL Tisztelt Úrhölgy! 

Miután szerkesztésére elegendő időt és gondot nem szentelhetek: 
a Koszorút e félév lejártával meg kell szüntetnem. 

E szerint a jul.—dec. hónapokra eső előfizetési fölösleget, hat 
forintot, szerencsém van ide zárva, köszönettel visszaküldeni. 

Tisztelettel 
Pest, jun. 1. 1865. Arany János 

szerkesztő. 
T. ez. Kain-Borsos Róza úrhölgynek. 

6 ft. 
A boritékon: ^ ^ Kain-Borsos Róza úrnőnek Debreczen. 

15 
Tartalma: 1 db 5 ft — 20 X (franco). 

1 db 1 ft 
= 6 ft 

Hátán pedig Arany kézírásával: Koszorú szerk..; 4 kis pecsét, 
rajtok A. J. gót kezdőbetűkkel. Közepén 1 nagy pecsét: K. u. k. Fahrpost 
Aufgabsamt Pest No. 1. 

A czímzett Kain Albertnek, Debreczen város egykori főorvosá
nak neje, kinek hagyatékából Löfkovits Arthur, a debr. városi múzeum 
igazgatója vette meg ez ereklyét s ajándékozta a múzeumnak. 

Ennek az első látásra talán érdektelen levélnek minden sora rávall 
Aranyra, a ki megszűnt lapja fejében nem másiknak küldésével akarja 
kielégíteni előfizetőit, hanem visszaküldi a fölösleges összeget; sőt a ki 
ezenfelül tisztességtudóan még pár sort is mellékel a pénzküldeményhez. 
Még a borítékot is egy ügyirat' pontosságával állítja ki: részletezve 
tűnteti fel rajta a küldött 6 forint pénznemét. S mindezt a munkát saját-
kezűleg. 
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Ez a levél egyébként csak igazolja a Koszorú egy későbbi szerkesztői 
jelentését a jún. 11, 18 és 25-i számokból, a melylyel csaknem szoszerint 
egyezik is. A jelentés illető része így szól: »Körülményeim úgy alakultak, 
hogy a Koszorú szerkesztésére elegendő időt és gondot nem fordíthatván, 
e lapot a jelen félév lefolytával meg kell szüntetnem. — Az egész éves 
s általában minden júniuson túl terjedő előfizetések fölösleg részei . . . az 
illető nevekre és helyekre czímezve, készpénzben és bérmentve, június 
első napján mind postára tétettek.« 

Nyilvánvalólag a Koszorú e sorain és az itt közölthöz hasonló 
levélkéken alapul Ercsey Sándor közlése, melyet azonban egy pontjában 
ki kell igazítanunk: »az egész éves előfizetőknek — írja Ercsey — s 
ilyen volt vagy száz, minden egyéb kárpótlás ajánlgatása nélkül, sőt 
mielőtt magában a lapban ennek megszűntét nyilvánosan jelentette volna, 
már június 5-én visszaküldte a félévre előre fizetett összeget, még pedig 
egytől-egyig valamennyit sajátkezüleg írt rövid levélke kíséretében postán, 
bérmentve.« 1 A levelek fentebb közzétett egy példányának, valamint a 
Koszorú szerkesztői jelentéseinek tanúsága szerint, a visszaküldés kelte 
nem 5-ike, hanem elseje. 

A száz levél közül, melyeket Ercsey említ, eddig egyet sem 
ismertünk: most íme előkerült belőlük egy, melynek talán kissé bővebb 
leírása álljon itt a sok elveszett helyett. 

KARDOS LAJOS. 

HELMECZI L E V E L E SIPOS PÁLHOZ. * 

Nagytiszteletű s tudományú 
Sipos Pál urnák szives tiszteletét 

Helmeczi. 

Ma veszem Ntiszteletű Uraságod becses sorait, s nagy sajnálattal 
kell írnom, hogy Trattner idegen elfogadni ama két késkedő előfizetőtől 
a pénzt Cassandrára azon oknál fogva, hogy szinte félesztendeje már az 
előfizetés ideje megszűntének, s ő mindenkor pontos teljesítője lévén Ígé
retének, nem adhata senkinek alkalmat panaszra. Most már száz váltó 
forinton alól nem veszi fel az előfizetést s mind e mellett a velin s 
hollandi nyomtatványok úgy elkapattak, hogy 100 Váltóért sem volna 
képes most nyomtatványt belőlük adhatni. 

1 Ercsey Sándor: Arany János életéből. 157. lp. 
2 Sipos Pál előbb szászvárosi, majd sárospataki tanár utóbb tordosi ref. 

pap a maga idejében híres mathematikus, philosophus és költő volt. Kazinczynak, 
kivel Patakon ismerkedett meg, szeretett és csodált barátja. (Hozzá írt levelei 
megjelentek 1846-ban.) Tudományánál fogva országszerte tekintélye volt. Nem
csak műveivel szolgálta a magyar tudományosságot, hanem azzal is, hogy a 
könyvek kelendőségét előmozdította, s hogy más íróknak Maeczenasokat szerzett. 
(Sipos életrajzára Szinnyein kívül lásd gr. Kuun Géza művét: Kerekes Ábel. 
Kolozsvár 1891. Kerekessel kapcsolatban Sipos munkásságát is méltatja.) 


