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Tél' virága. Győzelem. 
Epigramm. Győzött Athenae, és sirt diadalmi 

Ne mond (sic!), hogy a tél nem öröm helytt : 
terem virágot: Győzöttek s győzök egy haza' 

Rózsák virulnak arcaid havában. gyermekei. 
(Elfog. 1841 febr. 20.) 

Előre! 6-840—4L 
Unland' szellemében. 

Elő, mindig előbbre ; Európa, előbbre, 
Fel a tökély-tetőre ! Jogért ki harc mezőre ! -

Előre ! Előre ! 
Légy a világ' vezére Sir vár a tespedöre, 
Amerika, előbbre ! Édes hazám előre ! 

Előre ! Előre. ! 

Boldog halál. 
Uhland után.1 

Szerelmi kéjnek Csókjai által 
Halottja voltam; Feltámasztattam; 

Temetve sir' helytt Szép szemeiben 
Ölén nyugodtam ; A mennyet láttam. 

Hozá. (sic !) 
Uhland után 

Szép szemeidben nem kéklik menny ; s ajkaidon sem 
Rózsa mosolyg ; ó nem liliom-ár kebeled. 

Ah ! mi tavasz volna az, melly illy szép szinü virággal 
Tudna hímezni imigy völgyeket és hegyeket ; 

S melyben mindezeken tisztább ég mennye ragyogna 
Mostaninál, — a te szép szemeidnek ege ! 

(Elfog. 1841 febr. 27., szerző : Csengery Antal.) 
Közli: DERCZE LAJOS. 

ARANY JÁNOS LEVELEI. 
A félszázados múltú sümegi Állami Darnay-Múzeum egyik leggazdagabb 

tárháza a magyar irodalmi kéziratoknak. Kisfaludy Sándor és Károly kéz
iratos hagyatékán kívül, a közel tízezer darabnyi — könyvtárszerü kötetek
ben elhelyezett — történeti okmány, levél és kézirat sorozatában majd
nem teljes számban képviselve vannak irodalmunk halhatatlanjai. A magyar 
irodalmat kutató történészeinek óhajtok kezükre járni, amikor egy félember-
öltö munkájával a pusztulástól megmentett becses kéziratok ismeretlen 
részének közlését az IK. hasábjain Aiany János kiadatlan leveleivel meg
kezdem. 

A húsz darabnál több Arany János-levél és jegyzet között van Toldy 
F-ről írt feljegyzése, verses müveinek főbb bírálatai, valamint a hét ponto-
zatban összefoglalt Széptani jegyzetek négyoldalas kézirata is. 
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A sümegi múzeumban lévő Arany János-levelek közül az alábbiak 
ismeretlenek : 

I. 
Szilágyi Sándorhoz. 

Szalonta, jan. 9. 1851. 
December 17«1 kelt leveledet még azon hó végén megkaptam ugyan, 

de némi elfoglaltatásaim miatt — s mivel sürgeíöségét nem láttam — nem 
válaszoltam arra mingyárt. Jelen hó és év eddig ellelt napjait pedig azon 
talány megfejtésére fordítani; kinek köszönjem a «Magyar Hirlap» uj évi 
ajándékul megküldött ingyen példányát *? — Nem tudván ez iránt kiokosulni, 
tehát ezennel megköszönöm néked, ha érzed hogy nem vagy rá. érdemes, 
add által atyádnak, kit üdvözlök ismeretlenül. 

Tehát sem Röp ivek — sem ivek sem semmi a menykö ! Szomorú 
állapot s nem is lesz semmi ? Ugy még szomorúbb. Minden esetre jó lenne 
csinálnod valamit : Neved már ismeretes. Ez utóbbi reményben ám marad
janak nálad verseim valameddig; ha azonban semmiből semmi, ugy más
hova fordítom őket. 

Nevemet én is kiírhatom : eddig is tettem azt már egy párszor. De 
lehetnek egyes esetek, midőn az ildomosság kívánja név masquirozását. 
Ertem political czélzásoknál (melly pénz ugyan jövőre alkalmasint ki van 
parancsolva a forgalomból) vagy szatíránál, miért az emberek hajába esnének. 

Kertbeny levelét a tiéddel egy napon kaptam, jóllehet az már Oct. 28^ 
postán volt — s rögtön válaszoltam. 

Vahot Reményéről semmit sem hallani mostanában. 
Hát «Katalin» mit csinál? Az az egynehány példány elkelhetett volna 

már, ha akart. Vagy tán meg a farsangon át sem kel-el «Katalin» kisasszony? 
Bizony pedig mondom néked, soha sem esett volna oly jól néhány pengő,, 
mint épen most, midőn semmi de semmi kilátásom nincs az ég alatt. Most 
teljesen «független» vagyok: de e függetlenség, vagyon s jövedelem nélkül, 
fene dolog. írhatnék s irnék most bezzeg eleget, de mi haszna ? Kérlek nézz 
utána hogy áll Katicza, s küldj néhány pengőt, különben nem tudom 
hogy leszek. 

Gyulait vissza köszöntöm. — Válaszolj mielőbb és ha lehet éleszd fel 
az én csügedett lelkemet néhány pengő forint harmatával! 'Djon isten! 

őszinte barátod 
U. i. Arany János 

Igen kedves dolgot cselekednél irányomban, ha megtudnád Emichtöí 
miben van «Murány ostromának« az ö kelendőségi állapota. En Emich urnák 
ez iránt még octoberben írtam, volt, s őt legillendőbben felkértem, tudassa 
velem e dolog miben létét : válaszra azonban mind ekkorig sem méltatott,, 
min valóban csudálkozom, miután Emich urat ugy ismertették meg velem, 
mint Ieghumanusabbat a pesti könyvárusok közül. Az meglehet, hogy könyvem 
nem nagy kelendőségnek örvend, de annak nem egyedül a mü roszaságát 
lehet okául vetni, olly viszonyok közt jelenvén az meg, midőn mindenki 
a forradalmi eseményekre forditotta figyelmét, s egy pár szerény könyv
hirdetés, valamely lap sarkán, bizony senkinek sem tűnt fel, ugy hogy én 
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azóta irodalmi s író emberekkel nem egy izben találkoztam, kik müvem 
létezéséről, soha se hallottak egy betűt sem. Arra kértem volt Emich urat 
próbálja meg újólag hirdetni, de nem tette, a nélkül hogy okát adná, miért 
nem. Bizonyosan nem tartja érdemesnek azon néhány krajczár hirdetési 
díjra. 18é8 és 1849-ben több ízben voltam, söt laktam is Pesten ; Emich ur 
boltjában soha sem láttam a könyvemet. így persze nem kel a könyv. — 
De nem leszek keserű ; nem csak én, minden magyar iró tapasztalja az efféle 
bánás módot: tehát általános szabály, s igy kell lennie, bizonyosan. Még 
szebb ennél az hogy Tompa Miska ugy adhatta ki verseit hogy neki vissza
adtak 50 példányt belőle, egyebet semmit. Diójának héját visszakapta. 

De nem beszélek többet híjába, nehogy az utóirás hosszabb legyen 
mint a levél, mi körülbelül már is ugy van. Adieu. 

II. 
Kaz inczy Gáborhoz. 

*1. 
A boríték : A Kisfaludy-Társaság igazgatójától. 

Tekintetes Kazinczy Gábor m. akad. tag, s országgy. képviselő urnák, 
a Kisfaludy-társaság tagjának tisztelettel : 

Hivatalosan. Pesten. 
Tekintetes ur! 

Van szerencsém a Kisfaludy-társaságnak alább másolatban olvasható 
végzése nyomán fölkérni, hogy székfoglalóját megtartani méltóztassék, annak 
határnapjáról, valamint arról is, melyik tag által kívánja magát bevezettetni, 
engem előre tudósítván 

ki teljes tisztelettel maradok 
A Tekintetes urnák alázatos szolgája 

Pesten aug. 4én 1861. Arany János 
igazgató. 

• Kivonat a Kisfaludy-Társaságnak f. é. jul. 25én tartott rendes havi 
ülése jegyzökönyvéből : 

3., Az alapszabályok 17-dik §-a szerint az ujonan választott tagnak 
a társaság munkálkodási körébe eső. előadással kellvén helyét elfoglalni, 
pályamunkák nem létében pedig az idei Évlapok szépmütani s szépirodalmi 
része szinte kizárólag az uj tagok beköszöntőire lévén szorulva : 

A helytartó elnök indítványára határozattá lön, hogy az igazgató a még 
be nem köszöntött tagokat székfoglaló előadásaiknak a jelen év folytában 
megtartására szólítsa föl. — Kiadta Pesten jul 27-dikén 1861. Greguss 
Ágost titoknok. 

Nagyon tisztelt Barátom. 
A Kisfaludy társaság jelen évi kiadványainak nyomása annyira haladt, 

hogy nincs hátra több, mint körülbelül annyi ivszám, a mennyit Molièreek 
két kötete fogna lenni. E szerint semmit sem óhajtanék jobban, mint hogy 
Tartuffe-öt haladék nélkül felküldd, s én tűzzel vassal nyomathassam. — 
Ezt annál inkább remélem, mert ugy gondolom, kész, s csak távollétem tar
tóztatott a felküldéstől. Most már itthon vagyok: kérlek hát alássan, örven-
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deztess meg azzal, hogy Tartuffe nyomását megkezdhessem. Ide s tova az 
év végén leszünk — én a hátralevő könyvilletményt egyszerre akarom szét
küldeni, mert minden szállítás többe kerül 500 ftnál. Igaz a Fösvényt nyo
mathatnám : de arra sem küldted még el viszont jegyzéseidet (esedezem 
azokért) s aztán, hátha még akkor is lesznek scrupulusaid Tartuííe iránt, és-
én nem fogom szétküldhetni a második kötetet. 

Szíves válaszodat minden esetre, és minél hamarább, elvárom, hogy 
tudjam mihez tartani magamat. (A Figyelőbe nem volna még valami?) Fogadd 
lelkem hív ölelését. 

Pest, sept. 18, 1862. tisztelve szerető barátod 
Arany János. 

2. • 
\T r~ +• i. u D 'i. Pest, sept. 24. 1862. 
Nagyon tisztelt Barátom, •:• 

Már jó minap írtam volt néked, de nem kapván se válaszodat se az 
óhajtva várt küldeményt, azt kell hinnem, hogy levelem elveszett. Tartalma 
röviden az volt: sürgősen kértelek hogy Molière-ed első kötetét is, ha lehet 
azonnal felküldeni szíveskedjél, mert az idő rövid, a nyomda pihen, a meg
kezdett regény nyomatása felakadt, s ezenkívül, mint bizonyosra számítottam,. 
Molière-edre ez évi könyvjárulékban, melyet már is nem nyomatni, hanem 
szétküldözni kellene. Kérlek tehát, szíveskedjél megírni azonnal, lehet e re
ményem fordításaidhoz a legközelebbi időben, vagy ny'akrafőre más után 
kell-e kapkodnom ? 

Legszivesb üdvözlettel maradok. ^ ^ g z e r e t ö b a r á t o d 

Arany János* 
3. 

Tisztelt Barátom! Pest, mart. 31 1863. 

Dandin Györgyöt sajtó alá adtam, mint folytatását a IIik kötetnek : 
de én nem tudom, bármint sürgetem, nem látok belőle correcturát ; ha csak 
hozzád nem küldöttek már. Mindenesetre rajta leszek, hogy nyomják tüzzel-
vassal, téged pedig kérlek, ne tartsd magadnál- soká az íveket. Óhajtanám 
hogy Tartuffe-öt is (azt a rósz darabot, melyet közelebb a M Sajtó nagy kri
tikusa lepiszkolt) felküldenéd már. Idő kell rá, míg parancsod szerint elolvasom, 
és netáni észrevételeimet megírom. Pedig a nyomtatás körmömre égett ; 
nincs mit küldjek szét a közönségnek. Bérezy csak majd ősz felé ha lesz 
készen Oneginnel: a Te Molière-det kellene* adnom, minden áron, az idei 
első szállítmányba. Nagy baj ez : addig nem is fizetnek, átallom is sürgetni, 
amig könyvet nem küldök. Azért mindenre a mi Szent, kérlek, unszollak, 
esedezem ; örvendeztess meg már, hadd lássam Tartuffe-öt is ! Hidd el, inkább 
árt mint használ már ez a nimia cura. Valóban, a pártolói história további 
lehetősége vagy bukása függ attól : adhatom-e e jó munkákat az idén, s 
adhatom-e idejében. A pártolói rendszer fent maradása pedig életkérdés a 
társaságnál. Ha megszűnik : az alapítók langy heve is meghűl : mert az 
alapítványok kamataiból semmi könyvet nem adhatunk, lévén az legfölebb 
7—800 forint. A pártolók száma teszi lehetővé csupán, hogy életünknek 
csak ennyi jelét is adhassuk, mint e három év alatt. 
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Azért ismételve kérlek, hogy Dandin nyomásában részedről semmi 
akadályt ne tégy : Tartuffe-öt pedig inditsd mielőbb útnak. Ha a «Koszorút» 
valami szellemi pártolásban részesítenéd : azt is nagyon megköszönném. 
Dessewffy munkáját nem adhatom az urakért, a «.Legyetek» szintén bajos 
adnom most már az asszonyok miatt. Sokan vannak, s rossz néven vennék 
az ily legyeskedést. 

Igen ! ha Tartuffe-öd felérkezik : óhajtanék egy részt olvasni belőle a 
Társaság havi Ülésén. Gondolom, nem ellenzed: légy szives erre néhány, 
scenát, vagy egy felvonást kijelölni. 

Becses válaszodat, és pedig ha lehet (s miért ne lehetne ?) Tartuffe-fel 
együtt, epedően várva, maradok ] g a z '&&£ és barátod 

Arany János. 
III . 

A i g n e r L a j o s h o z . 
1. 

Tisztelt Aigner ur ! 

Nem tudom hogyan, elszámítottam magamat, mint a német mondja, jó 
magyarul. Azon arány szerint semmi munka sem dijaztathatik a Koszorúban. 
Én a két hót értettem együtt — és igy ajánlatom az ön kivánatával egyezik, 
melyet is mindenkor örömest teljesítek. Csupán arra kérem, hogy a küldeményt 
-szerdán este, vagy legfelebb csütörtökön d. e. 10-ig megkaphassam. — Capitel 
betűvel mindig a könyv czíme jelölendő; az író neve, ha a czim előtt áll, 
compakttal, ha utána áll, akkor szimplán cursivval. Egyéb változtatás nem 
szükséges. Inkább válogatott mint sok könyv kell egyszerre. 

Bocsáson meg a kis tévedésért, de melyet helyrehozni, bár mind nékem 
-mind Önnek kellemetlen érzés, mégis szükséges vala. Ide zárva küldöm a 
10 frtot, nagy köszönettel. 

1862. A- J-
2. 

Aigner Lajos urnák 
Pfeifer könyvkeres. 

Ne legyen oly érzékeny. Azt mondta nékem hogy Julius tájban elutazik, 
s igy, — különben is gazdálkodnom kellvén a t. példányokban, — kihagy
tam. Most már beirtam újra és menni fog. A könyvrovat egy idő óta a nyilt 
levelek által volt megszorítva — s közelebb a szedő bölcseségének tulaj
donitható, hogy csupa magyar könyveket szedett, holott a többi is mind 
nála volt. Igaz hogy szűkebben vagyunk a félévben, de azért folytassa 
mig itt lesz. . 7 

Arany J. 
3. 

(Aigner levélpapírjára irva) 
Aigner Lajos levele, Arany János válaszával. 

Igen tisztelt ur ! Pest, 1863 jan 24 
Bátorkodom a «Koszorú» számára mellékelve Kriza János Vadrózsáinak 

ismertetését azon kéréssel beküldeni, hogy azon esetre ha Kegyed vagy 
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Gyulai ur szándéznak róla a Koszorúba irai, szíveskednék czikkecskémet 
azonnal visszaküldeni, mely kérésemet ismételve maradok mély tisztelettel 

alázatos szolgája 
Aigner Lajos. 

A mostani számból helyszűke miatt, kiszorult. Tovább nem tartom 
magamnál, hihetőleg bővebb ismertetés jön majd (általam) a Vadrózsákból. 
Köszönöm szives figyelmét. . 7 

. 4; 
Tekintetes ur ! 

A Magyar1 Tudományos Akadémia October 30án összes ülésében kedvesen 
fogadta Kovács József lelkész ur ajándékából Horváth Ádám «Holmi» czimü 
kéziratát, s azért mind Kovács urnák, mind Önnek kifejezi köszönetét. 

Buda-Pest 1876 nov. 3 tisztelőié 
Arany János 

főtitkár. 
Ttes. Abaffy (Aigner) Lajos urnák tisztelettel 

Budapest. 

IV. 
A r a n y J á n o s kö r l eve l e i . 1 

1. 
A Nyelv és Széptud. Osztály tiszt és rendes és a Történettudományi 

Osztály tiszt és rendes tagjaihoz. 

A Gorove alapítványból minden második évben, 30 arany jutalom mel
lett, jutalom-kérdés hirdettetik ki, mely váltva az erkölcstudomány, szép
tan és magyar műveltség történetéből veendő. (Ügyrend 102.). 

Miután a folyó évi decemberi nagy gyűlésen eldöntendő pályázat 
böcsészeti kérdésre van függőben ; az előtt pedig széptudás, a magyar 
miiveltségtörténet köréből veendő lészen: 

• Szerencsém van tehát a Történettudományi s' a' menyiben a művelt
ség-történethez az irodalom-történet is hozzá tartozik, a Nyelv- és Szép
tudományi osztályok t. tagjait fölkérni hogy a dec. 6-án tartandó osztály 
értekezletig ily feladandó kérdésről gondolkozni méltóztassanak. 

Pest, november 23. 1865. Arany János 
titoknok. 

2. 
A Történet tud. Osztály tiszt, és rendes és a Nyelv és Széptud. Osztály 

tiszt és rendes tagjaihoz. 
A Vitéz-alapitványból minden második évben, 40 arany jutalom mellett, 

jutalom-kérdés hirdettetik ki, mely vagy a történeti, vagy a természet tudo
mányi szakból veendő ; amannak köre különösen a magyar irodalmi, egy
házi, és polgári történet, statisztika, érem- és régiség-tudomány ; ezé külö
nösen az ásvány-, növény-, állat-, gazdaság-, és mütan levén. 

1 Erdélyi János hagyatékából. 
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Miután a közelebbi pályakérdés, melynek eredménye a' nagygyűlésen 
lesz eldöntendő, a term, tudományi szakból vétetett: ugy hiszem, most a 
történettudományi szakra kerül a pályakérdés és kitűzőjének feladata. 

A mennyiben azonban a magyar irodalom történet a Nyelv és Szép
tudományi osztály körébe tartozik : ez osztálynak is része van a kérdés 
kitűzésében. 

Mindkét osztály tiszt és rendes tagjait tehát ezennel szerencsém van 
felhívni, hogy a dee 6án tartandó osztály értekezletig ily kérdés formulázá-
sáról előre gondolkozni méltóztassanak. 

Pest nov 23 1865 Arany János 
y titoknok. 

Hivatalos felszólítás ismeretlenhez. 
Tekintetes ur ! 

Karácsony Mihály t. tag urnák «Aquincum» cimü értekezése bevezető 
részét, mint az Értesítőbe szánt s az Akadémia ülésén felolvasott munkát 
szerencsém van Tekintetes úrhoz, mint elnökileg kinevezett harmadik bíráló
hoz (a két első meg nem egyezvén) véleményre áttenni; s határozottan 
kiemeltetni kérem, méltónak tartja e ezen dolgozatot az Értesítőbe leendő 

re" Ki tisztelettel maradok 
Tekintetes urnák alázatos szolgája 

Pesten dec 15 1866. Arany János 
titoknok. 

Közli : DARNAY KÁLMÁN. 

TOLDY FERENC ÉS HAYNALD LAJOS. 
A magyar irodalomtörténetírás atyját, Toldy Ferencet, őszinte tisztelet 

és megbecsülés fűzte Kalocsa nagynevű bíboros érsekéhez, Haynald Lajoshoz^ 
a tudós botanikushoz. Egyaránt lelkesedtek minden szépért és jóért. Sok 
közös területen működtek együtt. Mindketten oszlopos tagjai voltak a M. Tud. 
Akadémiának s utóbb igazgató-tanácsának is. Bőven volt alkalmuk egymással 
érintkezniük. Haynald érsek irodalmi levelezésének rendkívül gazdag és értékes 
gyűjteményében van egy pár kiadatlan levél, amely megvilágítja a két kiváló 
férfiú összeköttetését. Hadd beszéljenek helyettem maguk a kalocsai Főszékes
egyházi Könyvtárban őrzött levelek ! 

1. T o l d y ü n n e p l é s e . 
1871. november havában országos ünneplésben volt része Toldy Ferenc

nek. A Kisfaludy-Társaság kezdeményezésére félszázados írói jubileuma alkal
mából lelkesen ünnepelte Toldyt az egész nemzet. Haynald nem lehetett ott 
Pesten a nagyarányú ünnepségen. Csak levélben köszöníhette az érdemes 
jubilánst, de ezt az őszinte tisztelet hangján tette meg. Haynald irodalmi 
levelezésének gyűjteményében megvan a levél fogalmazványa.1 A fogalmaz
ványt Majorosy János oldalkanonok, a későbbi tinnini püspök írta Haynald 

1 Toldy levelezésének gyűjteményét a M. Tud. Akadémia kézirattára őrzi. 
Lehet, hogy megvan közte Haynald elküldött levele. 


