
És szeretnék egy szabad előadást tartani drámaköltészetünk legújabb irányairól, 
összehasonlítva a külfölddel. 

Egy teljes órát ez is elvenne. 
Közbül lehetne ének, vagy zene. 
Ami az ügy anyagi oldalát illeti: arra már kevesebbet mondhatok. Rendezni kellene 

a felolvasási estélyt, mint Egerben és Szabadkán nevem alatt, s a mi a költségek levonása 
után maiad : az a tiszteletdíj. 

Mekkora lenne a beléptidíj : én igazán arra se tudok reflektálni, de gondolom 1 frt. 
ülő és 50 kr. álló jegy mellett meg lehetne indítani a mozgalmat. Hogy a felolvasás mely napon 
tartassék : azt merőben a Kölcsey egyletre kell bízzam, csak annyit kérnék kí, hogy február 
20-án innen pár nappal, mert azon túl már kötelességek várnak reám. 

Nagyon lekötelezne mélyen tisztelt titkár úr, ha becses válaszával mentől előbb kegyes
kednék megörvendeztetni. 

Igaz tiszteletem kifejezése mellett vagyok a titkár úrnak s a Kölcsey egyesületnek 

Budapest, 1888. jan. 25. alázatos szolgája 
Tisztviselő telep Dr. Tolnai Lajos 
Rezső tér 6. szám. 

H. FEKETE PÉTER 

ARANY JÁNOS BIRTOKVÁSÁRLÁSA 

Arany Jánosnak, kit a hírnév és a dicsőség nem vetkőztetett ki természetes, születés
adta egyszerűségéből, puritán gondolkozásából, talán egyetlen vágya volt, mint Epilógusában 
írja is, hogy élete jutalmául nyerjen egy kis „független nyugalmat", hogy legyen egy kis 
„csendes fészke", melyben családjával együtt tölthessen „munkás, vidám öregséget". Ez a 
vágya Aranynak nemcsak a magyar ember általános természetéb jl folyó volt, melynek folytán 
a saját portáján szeret lakni, akármilyen kicsi és egyszerű is az,.hanem táplálkozott abból 
a fiatalkori emlékbJl is, mikor 1850-ben szüljvárosa piacterén a saját házában élhetett boldog 
családi körben. Igaz, hogy két évig sem volt itt a maga gazdája, de akkor sem adta el házát, 
mikor Nagyk jrösre ment tanárnak, mert arra számított, hogy egyszer csak mégis hazaköltöz-» 
het, és imádásig szeretett leánya mellett élhet. 1864-ben eladja ugyan e házát, de csak azért, 
hogy leánya lakása szomszédságában vegyen másikat, ki már akkor Széli Kálmán református 
lelkész felesége, hogy még otthon is közelebb lehessen hozzá. E terve azonban nem vált valóra. 
Juliskája egy év múlva meghal, s ezzel a legfőbb vonzóerő is megszűnik, mely Aranyt haza
hívja. 

Eladott háza árát Arany gondosan kívánta elhelyezni addig is, míg azt otthona meg
teremtésére felhasználhatja. Befekteti azt, földet vásárol. E vásárlás adatairól, mely ugyan 
Aranynak legegyénibb magán ügye, de azért az irodalomtörténelmet is érdekelheti, a család
ban fennmaradt eredeti iratok és levelek alapján adom a következő ismertetést, megjegyezvén, 
hogy a szóban forgó birtokügyekkel Ercsey Sándor is foglalkozik Arany János éltéből című 
művében (177—184. 1.). 

Az 1864. évi szept. 20-án Pesten kelt adás-vételi szerződés szerint Arany János és 
felesége Ercsey Juliánná és Ercsey János sályi lakos megvásárolták Geyer Rudolf és rieje 
Geyer Annától mint tényleges birtokosoktól Fleischt Dániel és neje Porges Zsuzsanna még 
telekkönyvi tulajdonosok hozzájárulásával az anthi (Bihar m) hitel telekkönyv 183. lapján 
bejegyzett 395 (1630 négyszögöles) hold és 237 négyszögölnyi földbirtoknak 2/Í részét 18 000 
oszt. értékű forintért, olyan formán, hogy abból 138 katasztrális hold és 630 négyszögöl 
Arany Jánost és Ercsey Juliannát egyenlő mértékben illeti, 59 hold és 318 1/2 négyszögöl 
pedig Ercsey Jánost. A vételárból azonnal kifizettek 6400 forintot, s kötelezték magukat, 
hogy a fentmaradt vételárból 4400 forintot 1864- november 1-én, 3630 forintot 1865. nov. 
1-én, 3630 forintot 1866. nov. 1-én fognak kifizetni, addig 11 630 Frt. Fleisch! Dániel és neje 
javára jelzábgilag bekebeleztetik. Vevők azonkívül jogot nyernek arra is, hogy — mivel 
a megvett birtokrész az anti határban az 1859. évben történt úrbéri rendezés és tagosítás óta 
el van különítve a másik két közös birtokosétól, —• a megvett birtokot felmérés alapján egy, 
a saját nevükre nyitandó külön telekkönyvi lapra kebeleztethessék át. Az így megvett birtokot 
Geyer Rudolf és neje kötelesek legkésőbb 1864. szept. 29-ig felméretni, s ha nem lenne meg az 
a terület, a mennyit eladtak, a vételár arányában visszafizetnek a vevőknek a vételárból. 
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Adók, vízszabályozási és egyéb közterhek csak 1864. szept. 29-től terhelik a vevőket. A szerző
dés Arany sajátkezű írása. 

E megvett birtokot Aranyék azonnal bérbeadják Geyer Rudolf és neje Deimel Annának 
4 évre, tehát 1868. szept. 29-ig, évi bér évnegyedenként eljre fizetendő egyezerötszáz forint, 
mely a közös birtokosokat aránylagosan illeti, s mely Ercsey Sándornál fizetendő Szalontán. 
Az állami adó és a szerződési bélyeg a bérljk költsége. 

A bérlők kötelesek a birtokot körülárkolni s az imitt-amott rekettyés részeket kitisztítani. 
Érdekes a szerződés 2. pontja, mely így szól: „Netaláni pénzváltozás esetében a bérleti 

összeget a jelen értékhez arányítva leszünk kötelesek fizetni." 
Geyer nem fizette meg az adót, az 1867—68. évről fennállott 347 Frt 75 krajcárnyi 

adót. Arany azért a szalontai adóhivatalhoz fordul 1869. december 27-én kelt beadványával, 
melyben kéri az adót Geyertől behajtani. 1870. január 6-án ér a levél az adóhivatalhDz, 
mely azonnal válaszol írván, hogy Geyer ellen a végrehajtás már foganatosíttatott, „ennek 
következtében a mint az utak járhatóvá lesznek, az árverés okvetlenül foganatba fog vétetni." 
Az adóhivatalhoz írt beadványt nem Arany írta, az aláírás sem az övé. 

Érdekes, hogy a bérleti szerződés 1864. szept. 14-ről van keltezve, holott az adásvételi 
szept. 20-ról. 

Az 1868. évi ápril 12-én Pesten kelt szerződés szerint Arany János és felesége e birtokból 
őket illető 138 kat. hold és 630 négyszögölet eladták Ercsey Sándornak 20 ezer forintért, mely
ből 13 ezer forintot azonnal kifizetett Ercsey, a fentmaradó 7 ezer forint kifizetését pedig 
1868. október l-re igérte, addig ez év ápr. 1-től számított 6% kamatot fizet utána. A Szerző
désen tanú Béres János és Mudrony Pál. Bihar megye telekkönyvi tszéke 1868. május 11-én 
tartott üléseben Ercsey Sándor tulajdonjogát fel is jegyezte a birtokra. 

E birtok eladással kapcsolatosan Aranynak három kiadatlan levele maradt fenn a 
családnál, ezekben néhány családi vonatkozás mellett Arany életére vonatkozólag is van pár 
érdekes adat, azért a leveleket nem tartom érdektelennek irodalmi szempontból sem, s pontos 
másolatban közlöm őket. 

Pest, qpril 2. 1868. 
Kedves öcsém Sándor! 

Ma vettem leveledet, s rögtön válaszolok, mert elhatározásom kész volt jó idő óta. 
Még ugyan csak 1-je van, de babonából 2-ika't irék oda fel, nehogy tettemet valaha megbán
nám, az áprilisre vessek. 

Tehát: feltételeidet határozottan s végleg elfogadom. 
írd meg a szcrzodgst (remélem a Jani példánya ott van még, melyből a terjedelmet 

stb. pontosan ki lehet olvasni) s küldd fel az aláírott és aláírandó példányt. April 1-től fogva 
Geyer a te bérlőd ; takarékpénztári könyveid nekem kamatoznak. 

Áll pedig a kamatok ügye így : 
1. A budai takarékpénztári könyvön 1600 ft. betéve márcz. 19 1866 kamat 

kivéve 1866 június végéig. Tehát bent van 1868 márczius utolsóig 5-ös kamat 1% év 140 
2. A pesti t. pénzt, könyvön 3000 ft betéve 1866 márcz. 19. Kamat kivéve 

1867 január l-ig. Bent lesz 1% év 48750 
3. A pesti t. p. könyvön 4400 ft betéve 1868 febr. 17. A nem egészen iy2 havi 

kamat (4%) lesz, Laczi fiam számítása szerint, mint egy 23.65 
S így összesen kamat 351.15 
Ehhez a tőke : 

1 1600 
2 3000 
3. ; 4400 

mindössze 935U15 

Hanem ezt egész pontossággal akkor fogjuk tudni midőn a pénztárnál kiszámíttatom 
és felveszem 1-ső aprilig minden bentlevő kamatot. Lehety hogy a kamatok kamatjának 
utánszámítása még még néhány forinttal növeli; azt nem gondolnám, hogy az újabbi határo
zatnak, mely szerint most csak 4y2-et fizetnek, visszaható erőt tulajdonítva, e régibb kölcsönre 
is alkalmazzák. Minden esetre jó lesz — mire szerződésünk elkészül — a pénztárnál kiszámít
tatni és kész pénzben felvenni, (de Laczi azt mondja nem lehet.). 

Rám nézve jobb így, mégha egyhamar házat nem tudnék is venni. Bajos nekem a 
bizonytalan haszonbérre támaszkodva, valami elhatározó lépést tenni. 

Minél elébb küldöd a szerződést, annál jobb, hadd szakadjon vége. Mind a hárman 
bele vagyunk egyezve és nyugodva. Áldjon meg vele az isten. Talán engem sem vér meg. 
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Szíves ölelésünket nektek is, Kálmánoknak is. Ő ide s tova átesik a bajon. Csókolom 
azt a kis leányt. 

Még nem bújtam ki a szobából, de tán majd jobban leszek már. Ma szép idő van, meg
próbálom a külső levegőt. Márt. 21-ke óta még az udvaron sem voltam. 

Isten Veled! 
Szerető rokonod 

Arany János 
Kívül a borítékon : Tekintetes Ercsey Sándor birtokos úrnak tisztelettel 

N. Várad felé N. Szalonta 

/ 1 1 . 
Pest, 1868. ápr. 10. 

Kedves öcsém! 

A 3649 ftot hiány nélkül megkaptam, a szerződést aláírtuk s egyik példányát ime küldöm 
vissza. Az előttémezök pesti fiatal ügyvédek, Laczi barátjai, kiket hamarjában kapni lehetett. 

A vízszabályozási költség jan—már ez. része természetesen engem illet; a fölmérési 
költség iránt kételyeim vannak, azonban ez szerinted néhány forint leendvén, azt hiszem nefn 
veszünk rajta össze. Hogy Geyert nevemben, s az én szerződésem erejével szoríthatod kötelezett
ségei teljesítésére az is világos ; de a netaláni perköltséget nem vállalom, miután a fölmérés 
nekem többé semmi javamra nincs. 

A takarékpénztári könyveket 9000 ftról, és 351 ft kamatját, magaménak tekintem ; 
a mennyiben pedig a 351 ft liquidatiokor többre rúgna, azonnal elküldöm a fölösleget neked ; 
de más részről fenntartom magamnak, hogy azon nem várt esetben, ha a múlt nyári kamat 
leszállítás óta csak Ax/2-zt számítnának, s a 35,1 ft ki nem telnék, a hiányt tőled megkaphassam. 

Hogy ne tábláztassék a 7000 ft e rövid időre be a jószágra, szíves készséggel beleegyez
tem, noha idegennek nem tettem volna. Nálad a szó is elég biztosítás. 

Ház, vagy telek után eleget tüslöm-botlom, de még eddig nem találtam olyat, a mibe 
érdemesnek tartanám a pénzt fektetni. Csudálatos! Tóth Lőrincz 40 ezer fton olyan, két emeletes 
házat vett, hogy gyönyörűség ránézni, és én felényi árért nem kapok egy becsületes földszinti 
házat. De talán majd kerül. 

Mile levelét is küldöm. A birtokra vonatkozó régibb iratok, melyeket nekem Fleischi 
átadott, csak históriai felvilágosítást adnak róla : azonban egyszer, alkalmilag, átadom, 
vagy leküldöm, nekem nem kellenek az istenadták. . 

De zárnom kell, mert a hiv. szolga megy a postára. Bajom múlóban; nőm is csak 
elmozog a szobában s Laczi egészséges. Mire levelem odajut, már indultok Gyulára. Legyen 
áldás utatokon! 

Szerető bátyád 
/ Arany János 

III. 

. Pest, 1868, sept. 28. 
Kedves öcsém Sándor! 

A 7000 ftot, mai postával, megkaptam ; sietek erről téged megnyugtatni. Nem szükség 
specificálnom, micsoda 7000 ft, mert ily összeget te nekem soha nem küldtél még, s valószínűleg 
ezután sem fogsz. A kamat is pontosan megjött. 

Sajnálom, hogy annyira törted magadat e pénz kiteremt és ével; most meg én nem 
tudom már mit csináljak vele. Sajnálom, hogy félreértettél. Én Kálmántól már a nyáron 
izentem, hogy akár mind az egész összeget, nálad hagyom ; de ha ezt nem akarod, két ezerét 
is szívesen, azon esetre ha házat vagy papírt nem vehetek. Igaz, mondtam Kálmánnak azt is, 
hogy szívesebben ott hagynám az egészet, mint egy kisebb részét. Akkor még volt némi remé
nyem, hogy haszonnal beruházhatom : most csak takarékpénztárba jut, hol döge van a 
bankónak. A kötelezvényre már felírtam az elismerést; Kálmán a jövő hóban feljő, leküldöm 
tőle, valamint a Fleischl-féle (teljes hasznavehetlen) irományokat is. Kérted volt ezeket. 
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Egészségünk — különben — nem igen derék. Laczi, Piri díszlenek, de az öregeknek 
itt is fáj, ott is fáj. Én, hiába tartanak jobb oldalinak, éppen a jobb oldalamra nyomorodtam 
el, a máj: fáj, s épen most is megint rakonczátlankodik. 

Isten szeressen minden jóval 
bátyád 

Arany János 
Ui. Ezt biz egy kissé fonákul kezdtem, de már nem írom újra. A 11 ftra majd végzek Laczival, 
rendelésed szerint. Lovassy ez ideig nem fizetett, jobb is volna, ha nálad fizetne, s vissza
adnád kötlevelét. No hiszen lesz pénz mint polyva! 

ALSZEGHY ZSOLT 

A RÁKÓCZI-EPOSZ 

j Dézsi Lajos a Magyar Irodalomtörténeti Társaság egyik elnöki megnyitójában adott 
hírt arról, hogy az irodalomtörténeti kutatás a XVII. század epikai termékeit egy jelentős 
eposz felfedezésével gazdagította. Később, a történeti tárgyú magyar szépirodalom áttekintésé 
kapcsán megírta, hogy az eposz II. Rákóczi Györgyről szól, és jelezte, hogy a kézirat Lukinich 
Imre tulajdonában van. Amikor tehát a XVII. század magyar irodalmának történetét írtam, 
felkerestem Lukinich Imrét; önzetlen baráti szívességgel nemcsak átadta a kéziratot, hanem 
rögtön arra is felszólított, hogy adjuk azt ki ketten az Akadémia Régi Magyar Könyvtar
kötetei között. Könyvemben feldolgoztam, a fejlődés menetébe iktattam az eddig ismeretlen 
költői alkotást. Amikor a kéziratot visszavittem tulajdonosához, újra a kiadás tervét emlegette. 
Legutolsó találkozásunk alkalmával, egy nappal halála előtt, biztatott, hogy a kéziratot már 
ki is adta pontos lemásolásra, ígérte, hogy az eredetit és a másolatot eljuttatja hozzám ; én 
írjam meg az irodalomtörténeti bevezetést, ő majd a történetit fűzi ahhoz. Sok egyéb terve 
között ez is sírba szállt vele. Évek múlva többeri fordultak hozzám a kérdéssel: hol van a 
Rákóczi-eposz? — Választ nem tudtam és nem tudok adni. A felkért másolónál veszett-e el, 
vagy Lukinich akadémiai asztalfiókjából tűnt el — ki tudná megmondani. Sajnálom, hogy 
annak idején csak odavetett jegyzeteket készítettem a versről; nem másoltam le, hiszen 
Lukinich szerint ő már egyszer Dézsi számára hevenyén lemásoltatta. Ámde azóta sem került 
elő sem az eredeti, sem a másolat. Mivel könyvemben csak rövid ismertetés foglalkozik az 
eposszal, összerakom jegyzeteimet, azok elég bőséges idézettel tekintik át az eposz tartalmát; — 
addig, amíg a kézirat előkerül, talán némi hasznukat látja a század irodalmának vizsgálójas 

* 
„Poéta szól: 
Mikor gyermekségből kivetkeztem volna, 
És már ifiuságnak léptem gráditsára, 
Mit mondhatok, voltam Ádám s Éva fia, 
Gyarlóságban lőttem ez gyarló világra. 
Nem tagadom, én is kedveztem üdőnek, 
Bakhúst is tartottam néha kedvesemnek, 
Mentem táborában az tegzes gyermeknek, 
Vénust Minervánál itilvén én szebbnek. 
Tudtam is, hogy Paris evvel veszté Tróját, 
Megutálván amaz nagy elméjű Pallast. . . ." 

„Testből vérből álló illyen az ifiuság . . . Tudom, mint járt Didó búdosó királyért, Hogy 
eltűnt előle Éneas mint árniék, Troiay ifiu görög Ilonájért, Dalilájért veszté Sámson is erejét, 
Mind ennek rósz végét látván ez föld hátán, Gyakran sírt énekem magam s másck kárán . . . 
Egykor egy barátom biztában megszólít : Mi dolog, azt mondja, soha nem írsz, jó hírt, 
Verseddel jelentesz hol jövendölsz csak kint, Nem örömre, búra pennád szívet indít. Szemé
remmel hallván, ezen megpirulék, Csak nem fogadást tők, többet én nem írnék . . . Letevém 
pennámat, írásom megszünék ..-'.. Azonban élőmben egy szép asszony állat Tiszta orcájáról 
rám világot czjaptat, Feiér homloka nem fonnyadt üdő miatt, Leeresztett féder hajáról jó 
illat. Fekete klárishoz hasonló két szeme, Ráróénál giorsabb élesb tekintete, Illendő magos 
nyak, ábrázattal gienge, Seri ni, vidám, bátor, tart madarat keze . . . Szárnias lábayval niom 
tengert és földet. Pompás mo soligással száiát hogi mozdittia, Hát piros aiakán szó mint harmat 
álla, Bölcziességnek volt ez lám isten asszonia, Hogi ismerem, hozzám méltósággal szóla" 
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