
Kisfaludy Sándor által említett két versszak a következő: 

Shakespearenak szeretem én Szeretem én Pope isteni 
Lelket-rázó szavában, Lantja lelkes hangjában 
(Emberinél többet rejtvén Megismerni: ez itteni 
ő keblében s agyában) Napalatti laktában, 
A teremtést mindenével, Az ember ő portestével, 
Angyalával és férgével, És mennyei elméjével, 
Látni s tudni, amint van, Mely kétesen tenyészett 
Mi, mért s miként voltában. Csudálatos természet ! 

(A boldog szerelem VI. Ének 10., 12. versszaka.) 
Takáts Gyula 

Mikszáth Kálmán levele Kozma Andorhoz 

Mikszáth az Az Újság szerkesztőségében kerülhetett szorosabb kapcsolatba Kozma 
Andorral.1 Az irodalomban is van nyoma barátságuknak. Kozma két verssel köszöntötte a 
jubiláló Mikszáthot. Az első címe: Esti kőS2öntő (Mikszáth Kálmánnak),2 a másiké: A mese
mondó.3 Ez utóbbit Kozma a nagy Mikszáth-ünnepélyen adta elő a Vigadóban 1910. május 
16-án, de — Kozma István mérnök, a költő fia előadása szerint —• korábban felolvasta már 
Mikszáth otthonában, s az ünnepelt könnyekig meghatva alig tudott megszólalni. 

Mikszáthnak eddig egyetlen missilis levele sem ismeretes Kozma Andorhoz, csupán 
— amint arról Méreiné Juhász Margit tájékoztat — egy levélfogalmazvány. Az első elküldött 
levél Kozma Andor hagyatékából most került elő, s alább közzétesszük. 

Hátterére kívánunk előbb rámutatni. 1907. augusztus 2-án a S. Congr. Concilii pápai 
meghagyásból egy „Ne temere" kezdetű dekrétumot adott ki a vegyesházasságokról. A dek
rétum a vegyesházasságot csak abban az esetben engedélyezi, ha az összes gyerekek katolikus 
nevelését biztosítják. Félő volt tehát, hogy ezentúl számos vegyesházasságot fognak érvényte
lenül kötni. 

A dekrétum a magyar társadalom körében nagy visszhangot és nyugtalanságot keltett,4 

amelynek egyik megszólaltatója volt Kozma Andor Koboz krónikája (Az Újság. VI. 1908. 232. 
szám. Szept. 27.): 

Bum ! . . . Házi tűzhelyünkre bomba hulla, 
A Róma-lőtte Ne temere bulla. 
Mert, (s most örüljön minden irigyünk,) 
Mi tagadás, csak vegyes a frigyünk. 
Én magam is ilyenből származom, 
S elvittem e bűnt eddig szárazon; 
Sőt azt se' tudtam, hogy bűnös vagyok 
És vélem együtt számos magyarok. 
Kálvin^hitű fajomban hagyomány, 
Hogy hitvesünk legyen pápista lány; 
Költői, gyöngéd nő, ki jár misét, 
Szeret virágot, képet, dalt, mesét, 
Okoskodásnak túlsága se' rontja.. . 
Az élet bája ő 1 

Az élet gondja 
A kálvinista férjet illeti. 
Vastag nyaka s vaskarja van neki, 
Kemény feje és józan veleje, — 
Harczban s tanácsban jól megállt helye. 

»Kapcsolatukról vö. MERÉNYI OSZKÁR: Kozma Andor. Kaposvár, 1941. XLV, CXII. 
»KOZMA ANDOR: Magyar Rhapsodiák. Bp., 1920. 89. 
' Uo. 90-92. 
* A hatalmas irodalomból lásd többek között: KÉRÉSZT ZOITÁN: A „Ne temere" decretum, tekintet

tel jogtörténeti előzményekre. Bp., 1909. 
"~\ 
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Én ebbe' nőttem s így neveltem éppen 
Jómagam is vegyes kis házinépem. 
S bum !.. . mégis bomba üt le most közénk: 
Ne temere, — mi eddig vétkezénk. 
Csak ágyastárs, nem hitves az eretnek, 
S bűn gyermeki a vegyesen eredtek. 

A verses krónika szellemessége megragadta Mikszáthot, és ekkor intézte egy névjegyen 
Kozmához a következő sorokat: 

[1908. szeptember 27 után] 
Kedves Bandi ! 
Rég nem gyönyörködtem olyan igaz gyöngyben, a melynek a fénye, tüze én rám olyan 

hatást tett volna, mint a Vasárnapi „Koboz krónika" a vegyes házas'ságokról. 
Szinte kibékültem Sarto Jóskával5 a „Ne temere" miatt, ő szerezvén nekem vele ezt 

az élvezetet — közvetve. 
Szívből köszönt öreg kollégád 

Mikszáth Kálmán 

Hálás köszönettel tartozunk Kozma István mérnöknek, hogy hozzájárult a birtokában 
levő levél közzétételéhez. 

Scheiber Sándor 

Vértesi Arnold egri kapcsolatairól 
Vértesi Arnold ma már elfeledett írónk1 Egerben született 1834-ben. Apja Vikiida 

(később Vértesi) Antal az 1840-es években főelemiiskolai tanító volt Egerben, az ún. Rónay-féle 
házban lakott, amely ház a sajátja volt. Később Miskolcra költözött a család, mivel az apa az 
ottani tanítóképezde tanára lett. Az ifjú Vértesi már 9—10 éves korában verselgetett. Tizenöt 
éves korában pedig beállt honvédnek, s részt vett a szabadságharc alatt a temesvári csatában. 
Eleinte jogi pályára készült, de ezt később otthagyta, és tehetségét követve az írói pályára 
adta fejét. Első elbeszélése, a Mór király című 1856-ban jelent meg, a Vadnai Károly által szer
kesztett Hölgyfutárban. Ettől kezdve tömegével jelentek meg írásai. Az 1879-ben a Debrceni 
Ellenőr c. lap serekesztője, majd kiadótulajdonosa lett. Budapesten halt meg 1911-ben. 

1888-ban ezredik novellája megjelenése alkalmából a Kisfaludy Társaság jubileumi 
ünnepélyt rendez számára.2 

A jó egriek Vértesi Arnoldot időközben szépen el is felejtették. Most kapóra jött a dolog, 
pótolni akarták a mulasztást, mondván, jobb későn, mint soha. 

Először is — megkezdve az adósság törlesztését — az Eger c. lap szerkesztője, Szabó 
Ignácz3 üdvözli az írót. Levele így szól: 

Most, midőn írótársaid körében baráti estélyen az ezredik novellád bőrére iszol, engedd 
emlékezetedbe hoznom, hogy első novelládat egy éjjel nálam írtad Budapesten, Magyar utcai 
lakásomon. Este együtt sétálva találkoztunk Vas Gerebennel, ki tőlem lapja számára, amelynek 
én akkor szintén egyik nagyreményű hátramozdítója voltam, novellát sürget. Nagyon meg 
lehetett akkor szorulva Gereben bátyánk kézirat dolgában, mert elkövette azt a hallatlan 
csodadolgot, hogy a megígért novellára 5 forintot előlegezett, amelynek mi, annak rendje és 

* Giuseppe Sarto a családi neve X. Pius párának (1903-1914), a Ne temere kibocsájtójának. 
1 J E N Ő P I M. IMRE: Könyvtáros, 1959. 3. sz. 205 - 2 0 7 . 
' S Z I N N Y E I JÓZSEF: Magyar írók élete és munkái. 14. kötet, 1153-1157. 
•SZABÓ IGNÁCZ (1832-1900) . Jónevű egri tanár és író volt a XIX. sz. második felében Egerben. I t t 

született. Alig hogy elvégezte középiskoláit, kitört a szabadságharc. Bem seregében harcolt. A szabadságharc 
bukása után tanár lett Egerben, de időközben más városokban is tanároskodott, 1893-ban nyugalomba vonult. 
Szerkesztette az „Eger" c. vegyes tartalmú politikai lapot 1872-1878 és 1888 — 1896 között. 
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