
Arany utólagos kiegészítése a fogalmazvány szegélyén: 
Ha a munka már ki van nyomva, talán a tiszt, díjat meg lehetne neki küldeni: méltóztassék 

tudatni ez esetben, hány ív, s a rajzokkal együtt mennyi számítható neki? 

6. Arany levele Jurányinak Jénába (fogalmazványa az Akadémia kézirattárában: 1865: 
215/817.) Nyomtatásbán megjelent Arany János Összes Művei XIV. 76. Elküldött tisztázata 
most került elő a Botanikus Kert irattárából. A fogalmazvány kb. fele a végleges levélnek; a 
piszkozatot Arany alkalmasint azért szakította meg, mert még hiányzott a rajzoló válasza a 
képek ügyében. Két nappal később (aug. 16-án), a várt vélemény birtokában, azonnal vála
szolt Jurányinak. Az alábbiakban a levélnek a Botanikus Kert irattárában őrzött teljes szöve
gét közöljük; a zárójelben levő sorok már a fogalmazványban is megvannak. 

399 k. 
Tekintetes Űr! 
Hozzám intézett becses soraira sietek válaszolni, hogy feleletem a múltkor azért maradt el, 

mert azt hivém, hogy nem sokára az értekezés megjelentéről tudósíthatom. Azonban, mint az 
Értesítő illető osztályának szerkesztője megkeresésem folytán írja, a nyomatás nem történhe
tett meg a miatt, mivel nem volt és máig sincs egy füzetre való kézirat a rendelkezése alatt, s 
addig a nyomatást meg sem kezdi, nehogy félben maradjon. — A kőrajzokra nézve úgy talál
tatott, hogy azok Pesten olcsóbban és talán szint oly jól elkészülhetnek, mert a jénai kissé 
drága. Ily körülmények közt nem mondhatom meg előre, mikor lesz a nyomás készen, s míg 
az nem kész, a tisztelet díjat (ívenként m. e. 20 ft) sem lehet utalványozni. 

Maradok egész tisztelettel 
Pest, aug. 16. 1865. 
Tekintetes Űrnak alázatos szolgája 

Arany János 
titoknok 

És végül a levélváltás eredménye, Arany János segítő kezével a pályája kezdetén álló 
Jurányinak: a botanikai értekezés még ez évben, 1865-ben megjelent az Akadémia Értesítő
jében. 

Kunszery Gyula 

GÁRDONYI GÉZA ISMERETLEN LEVELE 

Családi kapcsolat révén kezünkbe került egy eddig még publikálatlan érdekes tartalmú 
Gárdonyi-levél. A címzett: Dr. Ribiczey Gyula jogtörténész, tudományos kutató. Ribiczey dr. 
a húszas évek legelején egy nagyszabású nemzetpolitikai tanulmányt írt — Ősi menedék címmel. 
A tanulmány nyomtatásban nem jelent meg, több helyre elküldözgetett gépiratai az idők 
folyamán elkallódtak, s így bővebbet nem tudunk mondani róla. 

A szerző az egyik gépiratos példányt elküldte Gárdonyi Gézának azzal a kéréssel, hogy ő 
írjon hozzá előszót. E levélre szóló válasz Gárdonyinak alább közölt levele. 

Gárdonyi válaszlevele több szempontból is figyelemre méltó. Igazolja, hogy egri remeteségé
ben sem vált érzéketlenné a nemzet létérdekeit érintő közéleti kérdések iránt. Lelkiismeretes
ségére jellemző, hogy egy kevéssé ismert szerzőnek — nem is irodalmi vonatkozású — meglehe
tősen terjedelmes művét gondosan áttanulmányozta, stilárisan javítgatta, s ha az előszó meg
írását — kellő indokolással — udvariasan el is hárította magától, éppen nem fukarkodott ide
ológiai és praktikus természetű tanácsadással. Mindez Gárdonyi puritán jellemére igen kedvező 
fényt vet. 

A levél megértéséhez egyébként nem kell sok magyarázat. A benne előforduló személyek 
közül Wekerle Sándor és Apponyi Albert neve ma is közismert. Irodalomtörténeti körökben 
Sebestyén Gyula neve is jól ismert. Szterényi József a század elején kereskedelmi miniszter 
volt, közgazdasági író, neves pénzügyi szakember. Lipcsey Péterről nem tudunk bővebbet. 
— Gárdonyi idézett levele időközben a Széchenyi Könyvtár tulajdonába került. 
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Tisztelt Barátom! 

Igen becsesnek érzem az Ön építményét. így mondom: érzem, — mert nekem jogi tanult
ságom nincsen, s így nem tudhatom, hogy az állam keretébe hogyan illeszthető bele egy ilyen 
politikai szervezet. Dehát közli ön másokkal is a gondolatát, s majd megtalálja a módját, hogy 
hogyan valósítható meg ez a valóban igen szükséges nemzetmentő szervezkedés. 

Hogy én írjak előszót. . . Hiszen ez egyszerre az utópia bélyege lenne a művén. Az én nevem 
irodalmi név. Épp úgy nem illik politikai műre, mint ahogy Wekerle vagy Apponyi neve nem 
illene regényre, vagy Szterényi neve verses könyvre. 

Elégedjék meg hát azzal, hogy néhány hibás kifejezésén igazítottam. Megtalálja a kéziratá
ban. 

A cím iránt is volnának aggodalmaim. A menedék: asylum. Nem foglal magában cselekvést, 
csak veszedelem elől való ideiglenes mentséget. Márpedig az ön műve célja nem ideiglenes 
mentség, hanem mindenkoron való megmaradásunk, erősödésünk: óriás cselekvés, ön a ments
vár idea-kapcsolatán véli jónak. De én már akkor is inkább az avar-gyűrűre gondolnék. Az 
nemcsak mentsvár volt, hanem küzdelemre készített erősség is. S a gyűrű fogalmában különben 
is benne van az erő, az egység, örökkévalóság és fogadalom. De még az életújulás fogalma is. 
Lehet, hogy mások mégjobb szót ajánlanak. 

A gondolat megvalósítását igen lassítaná, ha könyv vagy folyóirat útján akarná megismer
tetni. Jobb lenne, ha egy történelmi nevű valaki nevében, — aki eddig politikailag nem sze
repelt, — indítaná meg a mozgalmat. Egyesülnének először csak valami tízen-huszan. Ha egy
nehány újságszerkesztőt is bele tudnának venni az egyesülésbe, az újságok útján aztán el 
lehetne szélesíteni a társulást. 

Pesti barátaim közül szeretném ha Sebestyén Gyula dr. akadémikussal közölné az iratát. 
De nem posta útján, ő a Múzeum-kávéházban található d. u. 5 — 6 közt. Ha ott nem találja, 
nézzen el a lakására: József u. 6. I. em. önnel egygondolkodású lelkes magyar ember. Sok jó-
tanácsot adhat önnek a műve tökéletesítésére s ő maga is a maga ügyének tekinti azonnal. 

Egerbe Lipcsey Péter dr. közjegyző címére küldjön majd egy példányt a javított iratból. 
Bizonyára azonnal vállalja, hogy megalakítja az egri csoportot. 

Kérem ne hallgasson azokra, akik a művére a fejőket rázzák. Szécsenyi szent tüze ég az Ön 
lelkében. Neki is voltak gáncsolói, fitymálói, sőt gyanúsítói is, akik hazaárulónak nézték. Ön 
azokkal fogjon össze, akik megértik. 

Tisztelő híve: 
Gárdonyi Géza 

Eger 1921. VIII. 15. 

József Farkas 

KARIKÁS FRIGYES ELSŐ NOVELLÁJA 

A Tanácsköztársaság megdöntése utáni magyar irodalmi emigráció Bécsben megjelenő 
Panoráma című képes hetilapja 1922. november 12-i számában (II. évfolyam 44. szám, 
13—14. oldal) új írót avat: Karikás Frigyes alighanem első, s azóta az ismeretlenség homályába 
merült alábbi novelláját adja közre, a következő szerkesztőségi bevezetővel: „Űj íróval 
ismerkedik meg az alábbi novellában az olvasó, egy fiatal vasmunkással, aki évekig volt orosz 
fogoly, ma emigráns". A magyar forradalmi szocialista irodalom emigrációs ágának — a hazai 
olvasóközönség elől hosszú ideig elzárt — e jelentékeny úttörője, noha még nem kiforrott, de 
eredeti hangvételű elbeszélőként mutatkozik be ebben az első novellájában, amit valószínű
leg csak egy-két vers és egy prózai kísérlet (Parasztmártírok) előzött meg.1 E novellában már 
érződik valami a későbbiekben oly élvezetesen író Karikás anekdotikus elbeszélő kedvéből, 
sajátos életlátásából és témakeresésének abból a jellegzetességéből, ahogyan élményeiből az 
érdekes (itt még különc!) népi figurákat igyekszik jól egyénített vonásokkal, s legtöbbször 
az író személyes jelenlétével is hitelesítve, történetei középpontjába állítani. Valószínűleg 
1922-ben, Karikás bécsi tartózkodásának idején keletkezett, ahol — mint önéletrajzából 
tudjuk — a kommunista emigránsok tanácsadó irodájának titkára volt.2 

1 Vö. TÁLASI ISTVÁN; Karikás Frigyes. „Jöjj el, szabadság". Bp. 1967. 370-371. 
2 I tK 1961. 479-480. 
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