
341. Mi az ária? 

Az áriák formái nagyon különböznek, annyira, hogy azokról egy általános fogalmat 
adni nem lehet. Néha hasonlítanak a sonata, néha a rondó formához. 

342. Mik a pár, hármas és négyes dalok? 

Szintolyanok, mint az ária, cavatina stb., azon különbséggel, hogy emezeket csak egy, 
amazokat pedig több személy énekli. 

De nem ereszkedünk, bővebb fejtegetésbe. Arról azonban biztosítjuk a Z. Lapokat, 
hogy Wagner elméletével az eddigi (oly zavarba hoztak a Z. L., másfelől Lobe, hogy már nem 
tudjuk hányadán vagyunk) műformák össze nem férhetnek. — Ad vocem elmélet. A Z. Lapok 
tagadják, hogy Wagner elméletét zenéje hallása nélkül megérthetnők. De Wagner épen azért 
írta az „Oper und Dramá"-t, mert zenéjét magok a németek sem akarták megérteni. Egyéb
iránt szomorú elmélet az, mit a megérthetés kedvéért énekelve kell előadni, s ha a Z. Lapok 
ezt fogják Wagner elméletére, nem mellette beszélnek. — Schmidt Juliánra nézve ezúttal hát 
legyen úgy, hogy a t. szerkesztőség akarja; de megjegyezzük, hogy bizonyos irányt követő 
lap vagy nem közöl irányával ellenkezőt, vagy ha igen, az olvasót tájékozni szokta. 

VI. [Az Athenaeum, e legtekintélyesebb . . . ] 

Az Athenaeum, e legtekintélyesebb irodalmi és művészi lap Angliában, Mendelssohn 
közelebb kiadott leveleirőlszóltában, így emlékezik a legifjabb német zeneközönségről és mű-
bírákról: „Németország pelyhes ifjúsága, mely a maga tudatlanságában a múlt kor minden 
nagyjait kifütyöli, mely Mozartot nehézkesnek, bágyadtnak mondja, Beethovent mint egy 
kezdőt veszi pártfogásába, Webert csak népzenemű szerzőnek ismeri el, Mendelssohnt ásítva 
egyhangú és üres formalistának jellemzi, de Schumannak valamely együgyű darabja mellett 
el kezd álmodozni és pityeregni s Wagner úr szörnyetegségeit ótalmába veszi, — e levelek olvas
tán magába szállhatna, meglátván belőlök, hogy a németek legnémetebfcike, s a derekak leg-
derekabbika minden műforma iránt, lett legyen bár az övétől mennyire különböző, részvéttel 
és méltánylattal volt, és minden zeneszerzőt a maga valódi értéke szerint becsült, anélkül, 
hogy kérdezné, új-e vagy régi." — Tehát még egy tudatlan lap a Koszorún kívül, mely „az eu
rópai összes kritikától eltérve" Wagner szerzeményeiről obligát magasztalásnál egyebet is 
bátorkodik mondani. Már hát ketten vagyunk! 

Debreczeni István 

ARANY JÁNOS HÁROM LEVELE 

Arany János paraszti származásából eredt földszeretete, szüleinek szegénységében gyö
kerezett takarékossága és e kettőből sarjadt takarékosságának módja — a földből vagy a föld
del kapcsolatban élők általános gyakorlata szerint — földétvágya. Hamarosan el is kezdte ezt 
az étvágyát kielégíteni, melyet még jobban fokozott kis apai jussa és felesége csekély öröksége. 
Nősülése után pár évre mintegy 30 ár (819 négyszögöl) területű kertrészletet vett az akkor 
kiosztott gyümölcsösnek szánt földből, melyet később az ő nevéről Arany-kertnek neveztek el 
és ma is így hívnak. Aztán tovább szaporította kis birtokát, mert ő is vallotta és teljesítette a 
földből élók íratlan törvényét, hogy a föld tiszta hozamát földbe kell fektetni. Úgyhogy 1864-
ben — mikor másfél éve Kőrösön tanárkodott — saját szavai szerint 16 hold „jutott neki a 
mi planétánk superficieséből". 

Földétvágya állandóan égeti s a földvásárlást tovább akarja folytatni éspedig nemcsak 
földje jövedelméből, hanem írói keresetéből is. Toldi második kiadását eladva — bár bizony
talan, hogy mikor kapja meg az árát — már előre földet akar vásárolni rajta. Sógorát, nénjét 
mozgósítja, mert szeretne „csak pár köblöst is" ragasztani belőle, az legalább megmaradna. 
Toldi estéje árával és megtakarított pénzével — mintegy 1000—1200 forinttal már néhány hold 
vételére ad megbízást sógorának, mert fél, hogy ha nem tud szerezni, megtakarított kis tőkéjét 
lassankint megeszik. 

Paraszti származása, földszeretete és takarékossága mellett állandóan sarkallta a terhes 
„Schulmeisterségtől", a tanárságtól s egyben az Örökké unt Kőröstől való szabadulás vágya. 
Ehhez járult honvágya szülőföldje, Szalonta iránt. El sem tudta másként képzelni életét (ev-
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tizedeken át), minthogy hazatérjen és otthon éljen. Pestre költözésével, hol az újjászervezett 
Kisfaludy Társaság igazgatójává választották és megindította a Szépirodalmi Figyelőt 
(1860-ban) honvágya enyhült ugyan, de mikor leánya, Juliska 1863-ban Szalontára ment 
férjhez, annál nagyobb erővel lángolt fel benne. 

De a földvásárláshoz a legnagyobb hajtóerőt mindezek mellett függetlenségi vágya 
adta. Ez már nemcsak kisebb darab, hanem jelentős földbirtok szerzésére ösztönözte, szinte 
lelkileg kényszerítette, úgy hogy számára valósággal életkérdéssé vált. Nem nagyúri passzió, 
nem földbirtokosok vagy dzsentrik majmolása, nem uraskodás, sem hiúság, hanem független 
életének nyugodt, gondtalan biztosítása sarkallta, sőt hajszolta erre, hogy megszabadulva 
minden lekötöttségtől, nyűgös és zaklatott hivataltól, izgalmakkal járó szerkesztői és laptulaj
donosi gondoktól, egyedül múzsájának, költészetének élhessen. „Mintegy nyugdíjazni szeret
ném magamat" — írta később. Ezért takarékoskodott, kuporgatott, ezt kérte évről évre: 

Egy kis független nyugalmat, 
Melyben a dal megfoganhat. 
Csöndes fészket zöld lomb árnyán, 
Hová múzsám el-elvárnám, 
Mely sajátom: 
Benne én és kis családom. (Epilógus) 

Végre sikerült Szalontához közel egy 200 kis holdnyi földbirtokot vásárolnia egy Fleischl 
Dávid nevű pesti gazdag kereskedőtől az eladott szalontai háza árából, időközben szerzett 
írói díjaiból, kis földjei jövedelmétől nagy takarékossággal összekuporgatott tőkéjével. 

Mint minden szalcntai gazdasági és pénzügyét sógora intézte, ezt a földvételt is Ő 
közvetítette, de nem elégedett meg az ő fiskálisos tudósításaival, hanem mindenről és a leg
apróbb részletekig tájékoztatni akarta magát. Ezért vejéhez — a bár sokkal fiatalabb lelkész
hez — fordult és őt kérte meg a még tisztázatlannak látszó részletek kivizsgálására. Íme a 
levél. 

Pest, aug. 12. 1864. 

Kedves fiam Kálmán! 

Még tegnap kezemhez jutott leveled, de részint a lappal lévén halaszhatatlan elfog-
laltatásim, részint egy kissé meg akarván fontolni a dolgot, mára halasztottam a válaszírást. 
Most, miután „aludtam rá egy(t" — tisztábban látok a dologba, s ha még 14-re ott lehetne, 
írok. Hozzád intézem, noha ez inkább az „ügyvédet" illetné; ki az egész körül oly szívesen 
fáradoz. 

Mindenekelőtt igen sajnálnám, ha Sándor csak távolról is olyat gondolna, mintha a 
„pletyka" iránt hozzája írt levelemben legkisebb komolyság is lett volna, azaz oly valami, 
mintha talán én az ő eljárását elhamarkodottnak, vagy tudja isten minek vélném. Megemlí
tettem a hírt, mert épen akkor jött, tréfásan, csupán annyit téve hozzá, hogy ha legkisebb 
alapja is mutatkoznék, mégkezében a szerződés: „megkérdhetné: „ki hát a legény a csárdában?" 
De hogy én az egész mendemondát annak vettem, a mi volt: levelem hangulata és szavai eléggé 
kitüntették. 

Mellőzve hát ez intermezzót, térjünk a fődologra. 
Meggondoltam a Geyer féle ügyet, s úgy amint te írod és Sándor is megírta, a bírtok 

megvétele nem látszik előttem hátrányosnak, vagy kivihetetlennek: tehát beleegyezem. 
Sándor, föltéve hogy mind jogi, mind egyéb tekintetben tisztában van az eladás és birtok 
körülményeivel: megkötheti az egyezséget, a mire szívesen föl is kérem. 

Azonban, mielőtt a szerződést véglegesen aláírnám, némely dolgokat szeretnék tisz
tába hozva látni. Lehet, hogy Sándor ezeknél többet is tisztába hoz, vagy hozott, de én az én 
laicus eszemmel csak ezeket értem föl. Egy kissé hosszú lista lesz, tudós modorban elosztva 
sub A, B kis a kis b görög a, ß: római szám, arab szám etcet., de megbocsátható oly embernek 
ki 47 éves korban kezdi a földvételi tapasztalásokat. 

Tehát: 

A. A minőség. 

Ügy tudom, hogy te is nézted a földet: Ercsey Sándor és Lovassy Ferencz „tapasztalt 
gazdákkal". Bizonyosan mindhárman tapasztaltabbak vagytok, mint én. Leírásodból úgy 
veszem ki, hegy a föld jó természetű. De szeget ütött a fejembe, hogy valamikor egy kis részét 
feltörték és abba hagyták megint. E pontra nézve tehát szeretném tudni: 
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a) Csupán ártér-e a föld: azaz olyan, melyet (bármily gyakori) áradások alkalmával 
elöntött a víz, s meg lefutott róla, úgy hogy kaszálónak, vagy legelőnek többnyire használható 
volt; vagy pedig az árvizek idején álló vízfenék, sás és káka termő rétség volt-e? 

b) Vajon azóta kísérlették-e meg feltörni, mióta a Gyepes el van zárva, vagy még előbb, 
az árvizes időkben? 

B. Mennyiség, 

a) Miből tetszik az ki, hogy meg van a (gondolom) 284 hold? Fel van-e mérve? van-e 
mappája, vagy mérőkönyve? Vagy ki fogja-e az eladó hitelesen mutatni a mennyiségét? 
Vagy így szemmértékre megvesszük? 

b) Adó alá hány katasztr. holdnak van beírva és micsoda klassisunak? 

C. Illeték. 

a) A jelen évben mennyi cs.k. adó van rá kivetve, pótlékkal együtt? 
b) Melyik községhez tartozik? S mit fizet az idén községi adóba? 
c) Melyik telekkönyvbe van bevíve? 

D. Az eladót illetőleg. 

a) Ki a jogosítótt eladó, Geyer-e, vagy Fleischt: melyik neve alatt áll a telek könyvben? 

E. Terhek. 
á) Van-e a birtokon telekkönyvileg betáblázott adósság? S különösen a vevőknél 

hagyandó 8000 Ft. nem ilyen természetű-e? s nem olyan-e hogy a határidő előtt le sem lehetne 
akármikor fizetni? Váltót pedig egyáltalánban alá nem írok. 

F. Haszonvétel. 
1. Hajlandó-e Geyer a vételi szerződés megkötése alkalmával egyszersmind a jövő 3 

évre a haszonbéri szerződést is 1500 Ft-ban, vagy azon jelül, megkötni. 
2. Minemű födbér,. vagy részibe-adás divatozik a vidéken; lehetne-e remény, hogy hold 

számra kiosztva bejön a Geyer, által ajánlott bérlet összeg? (Szóval, nemcsak Geyer akar-e 
jó árat csinálni a haszonbérlet által, amit ezen veszt, kinyerve bőven az eladásnál?) 

G. Fizetés. 
a.) Miután én az én 2/3-ad részemre eső 12 000 forintot szeretném hova hamarabb le

tisztázni (s a pénz, bár nem épen „olvasható" állapotban, meg is van) az pedig nekem semmi 
nyereség, hogy én 5-ös kamatot szedjek, és 6-ost fizessek, ugyanazon összegért; tehát nem 
bánom ugyan, ha 3 évi várakozás betétetik, — de úgy, hogy én akármikor, rövid felmondásra, 
kényelmem szerint fizethessek. 

ß) A mi e-szerint 4500 forintnak pár hét alatti kitermelését illeti; az csak attól függ — 
fizet-e a pesti takarékpénztár rögtön. Szabályaiban erre hosszabb felmondási idő van kitűzve, 
de a gyakorlat úgy áll, s a pesti tak. ptár oly dús, hogy első szóra, — azt mondják — ezereket 
kifizet. Én csak 1000 -ig próbáltam, az igaz, így minden előleges felmondás nélkül kivenni, de 
azonnal megkaptam. Ha a pénz Fleischl kezébe lesz fizetendő itt Pesten, az tudom kész öröm
mel fogadja magát a tak. pénztári könyvecskét is, ha nem lehetne rögtön realizálni. Nem 
tudom, Geyer mit mond e részhez? 

y) Az új évkor fizetendő 4000 forint legkisebb nehézséget sem okoz, ha csupán magam
nak kellene is fizetnem. Felmondanám most; (azt is a takarékpénztárban) s akkorra kész. 

H: Társaság. 

. I. Jani személyesen társ lenne harmadához mindennek: vételi árnak, költségnek, adó
nak, jövedelemnek, kárnak és haszonnak. 

II. Ragaszkodik-e Jani véglegesen a földbirtokhoz? Nem lenne-e például hajlandó, 
föltéve, hogy én az összes rám eső 12000 forintot kifizettem, ő pedig még csak az 1500-at fek-
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tesse belé, az első három év alatt ennek megtérítése, s az egész hátralék általam lefizetése eseté
ben átengedni az őt illető harmadrészt? Erre egyáltalában nem akarom erőltetni: mert meg
mondtam, hogy nem veszek több földet, csak a mennyire pénzem van: de ha ő önként és 
áldozat nélkül tenné és tehetné, úgy fordulhat állapotom, hogy jól esnék. 

III. A hátramaradt összegért in solidum kötelezzük-e mi vevők egymást és az egész 
birtokot? Ez nehezen lehet másként: ámbár azonban, én nem akarok adós lenni a magam 
.2/3-adáért, egy esztendeig sem. 

Mindezekből a lirom-láromokból, Sándor tudni fogja, mi a lényeges, mi a kevésbbé lé
nyeges. Részemről lényegesnek tartom, hogy a föld jövedelmezését mindjárt az első évekre 
biztosítsuk, mert pénzemnek kamatozni kell, másképp éhen halok. Tehát Geyerrel meg kell 
kötni a haszonbéri szerződést úgy, amint írod, jelesül: 

1. 1500-on felül, ha lehet, hozzá kell csatolni az adót, az irtást. (Az árkolás a te tudó
sításod szerint el is maradhat.) 

2. Ha azt nem vállalná: csak az adót: az irtás maradjon függőben. 
3. Ha az adót nem vállalná, akkor az irtást és árkolúst mindenesetre. (E két szót áthúzta 

és fölé a következőt írta: legalább a puszta oldalon valamit.) 
4. Mindenesetre azt, hogy lehetőleg ekével művelje, amint te írtad. Ki lehetne tenni 

például 1-ső évben 1/3-ad részét és így tovább. ' 
5. Ha ő a haszonbért pld. Sz. Györgykor és Sz. Mihálykor fizeti: a hátramaradt pénz 

kamatfizetése is e határidőkkel legyen összhangzásban, úgy, hogy ha ő lesz a kamatfelvételére 
jogosított, egyszerűen levonhassa, ha pedig Fleischl vagy más, hogy az árendából fizethessük, 
ne kelljen más pénzt fordítani rá, vagy előleget fizetni s utólag kapni a haszonbért. 

Azt is jó lesz kikötni, hogy a nyolcezer forint egyéb birtokunkra, mint a vett földre, 
betáblázás esetében, be ne tábláztassék. 

íme, édes fiam, megírtam, a mit tudtam, vagyis inkább amit nem tudtam és amit Sándor, 
azt hiszem, jobban el tud igazítani, mint én. Közöld e levelet Sándorral, szükség esetében 
hagyd is nála; de magadat se tartsd távol az egyezségtől, hisz titeket szintúgy illet az mint 
engem. A 18000 fölött nem kell adni semmit: nem, ha visszalépne is, mert bizonnyal elég ár. 
Annyi titkot pedig jó volna csinálni belőle, hogy ne kerüljön mindjárt a pesti újságokba. ^ 

Sándor lesz óí" jó, hogy megírja nekem a mi 14-én történik. Én a takarékpénztárbán 
még nem mondtam fel semmit, mert ha Fleischl az eladó, egyszerűen átirathatom a nevére, 
ha pedig Geyer akkor azt hiszem úgyis kapok, miután nem lehetne most már szabályosan, 
mondani fel annyi pénzre, ha pedig szabályon kívül adnak, adnak úgyis, ha később kérek. 

Isten áldjon édes lelkem. Szerető apád 

Arany János. 

U. i. Ha Geyer a haszonbéri szerződést nem akarja most megkötni, haboz, halaszt, 
akkor jobb alkuba sem ereszkedni vele a vétel iránt, ha csak ki nem mutatja, hog a főid be
hozta már máskor is azt az összeget, például haszonbér útján. Megjárhatnék akkor; se pénz 
se posztó nem maradna. Azután azt sem tudom, milyen renommééban 'áll Geyer a vidéken, 
fizetéseire nézve; nincs-e adósággal elhalmozva, zavarokba bonyolódva, úgy hogy csak írott 
malaszt maradna a vele kötött haszonbéri szerződés? Tudom a példabeszédet a „superflua 
cautela''-ról, csakhogy az ember soha sem tudhatja, melyik a superflua. 

Élj boldogul és szeress ! 

U. i. No. 2. A legnagyobb újság itt Pesten az, hogy Ercsey Vilma „szabadúszó" az az 
öröm egyszer! 

A másik — sógorához írott — levelének története a következő, A földvásárlás szerző
dését megkötötték Szalontán a Fleischl Dávidot képviselő Geyer Rudolffal, Fleischl meg
bízottjával, aki a birtokot addig is használta. Sógora a szerződést felküldte neki két példány
ban, hogy írja alá és írassa alá Fleischllel s az egyiket adja át neki. Ezt meg is tette, a magáét 
pedig íróasztala fiókjába zárta, azzal a megnyugtató érzéssel, hogy minden a legnagyobb rend
ben van. És akkor kapta a hírt, hogy azonnal küldje vissza, mert nyolc nap alatt illctékeztetni 
kell, különben az illeték háromszorosára fogják büntetni. Elképzelhetjük, milyen riadalmat 
jelentett és mennyi izgalmat okozott neki ez a hír, mikor a nyolc napból már csak kettő volt 
hátra. 

Erre a hírre írta következő levelét, mely híven jellemzi az aggodalmaskodó, töprengő 
lelkületű költőt. 
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Pest, sept. 20. 1864. 

Kedves Öcsém Sándor! 

Minő fatálitás ez evvel a szerződéssel! Én nem tudok semmit a nyolc napi beadás fontos
ságáról, te sem említetted, legalább azt, hogy oly iszonyú büntetés van rá szabva, nem: mert 
azt el nem feledtem volna! — Kálmán pedig annyit ír, hogy egyik szerződést adjam át Fleischl-
nak, a másikat tartsam meg! Hogyan következtethettem volna innen, hogy oly sietős és főben 
járó dolog a leküldés? — Gondoltam, Laci majd leviszi, vagy pláne be sem adjuk a nov. ter
minusig, míg az újabb 4000 ft. le nem lesz fizetve, hogy kevesebb legyen a betáblázandó teher. 
— Denique eltettem én azt egész biztossággal a fiókba s most is ott volna, ha Kálmán rám nem 
ijeszt. Most már feladtam ajánlva, Kálmánnak címezve mindakét eredeti szerződést: az örök
vételit és a haszon bérit. Miután még most délelőtt feladtam, remélem megkapjátok holnap 
délre. De ér-e az valamit! Nem késő-e már! 1! A szerződés 14-én Íratott alá és ma 20, holnap 
211! íme kikoptunk a 8 napból. 

Rettenetes ez, ennyit veszíteni, csupa semmiért. Kiszámítottam az Emich Gusztáv 
naptárja tarifájából. A vételár után esik (minthogy az előbbi eladás 4 évnél nem régebben tör
tént) 11/2 poentjével 270 ft. Ennek pótléka ez összeg 25%-ja, tehát 67 ft. Összesen lett volna 
337 ft. 50 kr. Ha ezt most, mint Kálmán írja, büntetésből háromszorozzák: kell fizetnünk 1012 
ft-t és 50 krt. Iszonyú ez! csupán, mert ma küldöm, a mit 14-én délután már éppen úgy el
küldhettem volna!!! 

Hogy segítsünk a dolgon, ha csakugyan elkéstünk; aminthogy csaknem bizonyosnak 
tartom, hogy lehetetlen beadni a 8-ad nap alatt ? Én egy módot tudnék, ha nem átalnám a zsidó
val trafikálni. A szerződésben egyik párban sem volt feltéve a dátumban a nap: amikor a 
zsidóval aláírtuk nem néztük meg, és nem egészítettük ki a hiányzó napszámot. Most már, ha 
végtelenül nem restelleném, meg lehetne kísérelni a zsidót, hogy tegyünk valami újabb dátu
mot. September utolsójáig lehetne akármely napra tenni, mert csak így van: Kelt 1864 
september . . . . , de mit gondol az a zsidó? 

Gondolj valamit kérlek, hogy ne károsodjuntooly roppantot. Hogy egyoldalúlag csupán 
az én szerződésembe írassék újabb dátum: azt veszedelmesnek tartom, mert akkor nem egyez
nék a zsidóéval, kinél vagy most is dátum nélkül hever, vagy ügyvéde bizonyosan azt a napot 
irattá belé, melyen kelt a szerződés. Falsificatum lenne belőle: Oly falsificatum, melyre én már 
6400 Ft-ot kifizettem s még be is csuknának érte. 

Csinálj valamit kérlek és mindenekelőtt — ha van benne mód — nyugtass meg, mert 
szörnyű zavarban vagyok. Szerető sógorod 

Arany J. 

Ercsey erre sietve értesítette sógorát, hogy az iratokat megkapta és a kellő időben be
adhatja. Ha későbben érkeztek volna meg az iratok akkor is el lehetett volna intézni, de így, 
sokkal jobb. — De még nem intézte el, csak napok múlva, azonban így is rendben lett minden. 
Mikor Arany megtudta sógora késedelmességét, nagyon bántotta és ezt ki is fejezte sógorához 
írt levelében, aki ezért megsértődött és élesebb hangú levélben válaszolt. Ez volt az egyetlen 
lélreértés köztük, amit Arany a következő levelével engesztelt ki: 

Kedves öcsém Sándor! 
Leveled, a mi az ügy meritumát illeti, teljesen megnyugtatott; megnyugtatott pedig 

nem annyira okai által, melyek tisztán megértésére nagyobb jártasságomnak kellene lenni a 
mostani törvényes gyakorlat körül, mint azon biztonság által, melyet te érzesz és nyilvánítasz 
ez eljárásnál; úgyhogy nekem nem marad egyéb hátra, mint tőled,kit annyi vesződés sőt anyagi 
áldozat után scrupulusaimmal zaklattalak, bocsánatot kérnem, egyszersmind magamat némi
leg igazolnom. 

Ha én köztetek, s közelében vagyok, istenemre mondom, mind ez elő nem fordult 
volna; mert egy kérdés, egy szó — és a mi legfőbb a hozzáillő kifejezés hangban s modorban 
— minden kételyt és félreértést azonnal eloszlat s megelőz vala. De így a távolban, nem látva 
mi történik, nem tudva a körülményeket, csak rövid, laconicus utasítások és hírek után buk
dácsolva, lehetetlen volt némi aggodalomnak fel nem támadni. Ám tekints végig az én helyze
tembe képzelve magadat, az egész ügy folyamán. Kálmán először azt írja: egyik szerződést adjam 
át Fleischlnek, a másikat tartsam meg. Sehogy sem volt annyi belátásom, hogy ebből azt olvas
sam ki, hogy e szó tartsam meg, annyit tesz küldjem le haladék nélkül. Jő a második, riasztó 
izenet: küldjem rögtön mert ha a 8-ad nap elmúlik, tripla büntetés. Eszeveszett gyorsasággal 
küldöm, ha még 2 nap alatt odaérhetne; itthon pedig számítom, mennyi is az a tripla, melyet 
már-már bizonyosnak tartok hogy fizetni kell. Ezren felül rúg: és mi Lacival végig tanuljuk 
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Rényi Rezső telekkönyvi „utasítását" hogy lehetne alóla menekülni; nem kapunk benne sem
mit. Erre jő a te leveled: megnyugtat egészen: „idejében érkezett, még ma be lehet adni — ha 
elkésett volna is segítettünk volna a dulgon; de főbb így". Én is azt mondám rá: főbb így és 
teljesen meg voltam nyugodva. Kevés nap tartott e nyugodtság: ismét érkezik Kálmántól egy 
telegrafi rövidségű depesch, mely a dolgot csak mellékesen és könnyedén érinti, s melyből én 
csak azt tudom meg, hogy a beadás még az nap helyett négy nap múlva történt, s az pkirat a 
szerinti módosuláson ment át. 

Motívumot, körülményt, semmit nem látok, csupán a puszta tényt, mely az előbbi 
szándékkal ellenkezik, nem tudom mi jött közbe, miért kellett ennek így lenni, ha amúgy is 
meglehetett; szóval semmi világosságot nem látok, csak a két egymással ellenkező hírt. — 
Ehhez járul, hogy én az utolsó 14 év alatti juridica theoriából és praxisból nem tudok többet, 
mint azt, hogy újságbélyeg és trafikdohány létezik, meg hogy az emberre ott is büntetés, exe-
cutio vár, ahol meg sem álmodná. Volna ugyan nekem egy jogász fiam, de az sem jutott még 
eddig a §-ig. Ami engem illet, igaz hogy nótárius is voltam, de az is igaz, hogy 48 előtt ha két 
okirat kerül elém, melyek dátuma nem egyezik, holott a kettő egy: bizony falsumnak ítéltem 
volna én, s a tekintetes vármegye sem rontotta volna le ítéletemet. Miféle praxis fejlődött ki 
azóta, arról úgy nem tudok semmit, mint a holdbeli törvénykezésről. — No már, ily nézet 
vervén gyökeret bennem: csoda-e ha megriadtam a lépésen, melyet úgy tekintek mint a leg
nagyobb kényszerűség okozta desperatus lépést s így gondolkozva, még triplát is inkább óhajtám 
vissza, mint ennek öntudatát és következményeit viselni. S úgy történt az a humoros kifakadás, 
mely különben nem volt oly komolyan értve, mint ahogy hangzik; hogy 18 ezerért ilyen s ilyen 
okiratot vettünk. Ha én ezt szóval mondom előtted; bizonyára nem fogsz benne okot találni a 
neheztelésre, mert láttad volna a humort mely rajta elömlött; éppen úgy, mint mikor nem 
ismerve a földet, azt mondottam szintén humorosan: mi hála istennek, veszünk 18 ezer forint 
ára vizet. Effélét én gyakran mondok, s a ki körülöttem van és hallja, tudja mennyire kell 
komolyan venni, de levélben rettentő mogorva feljajdulásnak tetszik, s otromba sértő vádas
kodásnak. Egyébiránt az utóbbi levelet nemcsak nem dictáltam, sőt nem is én mondtam 
Lacinak hogy írja; én aggódtam, igaz és szerettem volna körülményesen tudni a dolgok okát-
fokát, de Laci proprio impulsu ragadott tollat, s a levélben használt argumentumok legnagyobb 
része is az ő prokátori „írásbeli censurája". 

Leveledet pedig — melynek sértett és neheztelő hangja jobban fájt nekem mint az egész 
szerződés história eleitől fogva mostanig — nemcsak a felhatalmazás szerint felhasználni soha 
eszembe nem volt, nem van és nem lesz: sőt ezennel visszaküldöm éppen azért, mert benne az a 
bizonyos passus előfordul; se fiókomban se lelkiösmeretemben nem férne meg ily charta bianca, 
attól akinek én nem ezzel tartozom, és soha szándékosan megfeledkezni nem fogok arról, hogy 
mivel tartozom. 

Azért legyen evvel örökre bezárva e kellemetlen história. Gondoskodjál, hogy november 
1-én fizethessek, s ha akadály volna, idejében tudósíts; addig pedig tarts meg, vagy fogadj be 
ismét rokoni jóindulatodba. 

Szerető bátyád 
Arany J. 

Ezzel véget ért a vita. A nehezményezett levelet megsemmisítették és e kínos tárgyról nem esett 
több szó közöttük. 

Ney Klára-Mária 

ARANY JÁNOS LEVELE NEY FERENCHEZ 

Dédapám, Ney Ferenc hátrahagyott kéziratai között találtam Arany János saját kezével 
írt következő levelét: Nagy Kőrös okt. 4, 1853 

Tisztelt honfi! 

Garay barátom szamára e Boeotiá/ban csak egy előfizető akadván/ azt küldöm olly 
kéréssel, hogy a szo/kott nyugtatványt kezemhez juttat/ni szíveskedjék. 

Üdvözletem mellett 
tisztelője 
Arany János 
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