
azonban az, hogy 1836. január 23-án a 60 éves költő Nikláról könyvért ment Kaposvárra, az 
ott levő könyvtári napló tanúsága szerint, pedig Nikla 120 km-re van Kaposvártól, tehát e 
dátum után fellépett valamiféle káros behatás, hirtelen betegség okozhatta halálát.35 

Sáfrán Györgyi 

ARANY JÁNOS ISMERETLEN ÍRÁSAI AZ I847-I SZALONTAI TŰZVÉSZRŐL ÉS EGY 
LAPPANGÓ ARANY-LEVÉL 

Arany két segélykérő felhívása 
Ismeretes, hogy a költő másodjegyzői éveinek legmegrendítőbb élménye az 1847. 

április 17-i tűzvész, mely szülővárosának jelentékeny részét elpusztította. Erről — eddig 
elsőnek hitt híradása — április 21-én Petőfinek írott levele.1 Két nap múlva, április 23-án, 
mint másodjegyző, megrendítő jegyzőkönyvben örökítette meg a szerencsétlenséget.2 Április 
29. a kelte annak a nyomtatott segélykérő felhívásnak, melyet az uradalomhoz intézett.3 

Május 16-án fordult a váradi püspökhöz4 segítségért s másnap, 17-én a királyhoz kincstári 
kölcsönért.5 

Érdekes e dátumok egymásutánjára is figyelni. Az április 21-i Petőfinek írott levél 
és a 23-i jegyzőkönyv a döbbenet mély ihletéből fakadt: plasztikus, filmszerű képekben vetíti 
elénk a város tragédiáját. E napokban íródott a nyomtatott felhívás is. Ezután azonban fél 
hónap telt el, míg végre a püspökhöz és a királyhoz intézett sorok is megszülettek. 

Mindeddig azonban nem tartottuk számon Aranynak azt a két felhívását, melyet a 
fentieket megelőzően, közvetlenül a tűzvészt követő napon, 1847. április 18-án intézett a 
közvéleményhez. Mindkettőt az első benyomások rettenete, a segíteni akarás sürgető kény
szere irattá vele. Első felhívását a Pesti Hírlap szerkesztőjéhez intézte. 

1. 
Arany János—Csengery Antalnak, mint a Pesti Hírlap szerkesztőjének. 

Szalontán, april' 18-án T847, 
Tekintetes Szerkesztő úr ! 
Nagy-Szalon ta, egyike Biharmegye' legnépesb mezővárosainak, romokban hever.. 

Tegnap, folyó hó' 17-én, délben, egy bélyeges életű személynek a' város szélén fekütt viskójából 
röpité a' lángokat egy irtózatos déliszél, mellyek villámgyorsan tűzbeboriták az egész várost; 
ugy, hogy kevesebb, mint két óra alatt, több ezer háznál — ide nem értve a' számtalan gazda
sági épületeket — lett a' pusztító elem' áldozatává; azok közt több cserépfedelü épület is. 
Leégett templomunk, tornyostul, harangjaink leolvadtak, részint lehullva széttöredeztek, 
leégett városházánk, minden okleveleinkkel, számadási és egyéb irományainkkal, jegyző
könyveinkkel egyetemben, az egyik lelkészi lak, a' megyei raktár, a' raktár biztosi lakkal 
együtt. Veszteségünk felszámíthatatlan, Ínségünk kimondhatatlan. 

Melly szomorú tudósítást becses lapjában közhírré tenni' s ez által a' segélyezésre min
den emberbarátot felhini, egyszersmind a' begyülendő adományokat elfogadni ne terheltessék. 
Ki, midőn, hivatalos megbizásomnál fogva is, erre tisztelettel felkérném, maradtam alázatos 
szolgája 

Arany János, 
Szalonta város' másodjegyzője. 

U. I. Kéretnek a többi t. ez. lapszerkesztő urak e' tudósításnak lapjaikba leendő átvételre 
's a begyülendő segdelem' elfogadására. — A. 

Arany felhívása a Pesti Hírlap 1847. április 25-i vasárnapi számában jelent meg, a lap 
alján a következő jegyzettel: „Az adakozási ívet saját aláírásunkkal megnyitottuk. — Szer
kesztő.]" — A május 14-i szám már közli az első három adakozó nevét. Ezek közül ketten 

" KANYARÓ JÓZSEF: Emlékezzünk régiekről. Rádióelőadás 1964. aug. 6 . 
1 Petőfi Sándor összes Művei (kritikai kiadás) VII . köt. Petőfi Sándor levelezése. Sajtó alá rendezte-

Kiss JÓZSEF, V. N Y I L A S T VILMA. Bp. 1964. 5 7 - 5 9 . 
' A r a n y János Összes Művei (kritikai kiadás) X I I I . köt. Nagyszalontai iratok. Sajtó alá rendezte 

D Í N I E L I S Z E N D R E . Bp. 1966. 2 4 - 2 8 . (Továbbiakban: AJkk. X I I I . köt.) 
»AJkk . X I I I . kot. 28. 
• A J k k . X I I I . köt. 3 2 - 3 3 . 
6 A J k k . X I I I . köt. 3 3 - 3 4 . 



később kapcsolatba is kerültek a költővel. Fényes Elek (1807-1876), a statisztikus, 1849-
ben szintén Szemere Bertalan minisztériumának keretébe tartozott, míg Kajdacsy István 
(1812 — 1873) orvosdoktor és „szemész mester", a pesti években Arany kezelő orvosa volt. 

2. 

Arany második hírlapi felszólítása a közelebbi pátria hivatalos lapjában, a Debreczen — 
Nagyváradi Értesítőben6 jelent meg, ugyancsak április 25-én: 

„Szörnyű, tűzvész. 
Szalonta városa romokban hever. Folyó hó 17-én délben a' város egyik szélén tűz ütött 

kí, melly nem több mint két óra alatt az irtózatosan dühöngött szelek szárnyain az egész városon 
keresztül száguldozván, annak többet négy ötöd részénél, tehát mintegy ezer házat, ide nem 
számlálva az udvarokon volt mindenféle gazdasági épületeket elhamvasztott. Leégett templo
munk, tornyunk, harangjaink részint leolvadtak, részint lehullva széttöredeztek, leégett egyik 
lelkészi lakunk, tanítóink lakai közül többen, városházunk minden irományokkal együtt. 
Népünk insége és nyomora leírhatatlan. — 

Ugyanezért a szűkölködő emberiség nevében, mély tisztelettel kéretik minden ember
barát, hogy számtalan éhenhaló szerencsétlen lakostársaink felsegélésére valamely segedelmet 
adni, gyűjteni, 's a begyűlendő öszveget helybeli kereskedő Rozvány József7 úrhoz, mint a' 
segélyadományoknak e végre bizottmányilag kinevezett elfogadójához és vezetőjéhez, mielőbb 
elküldeni kegyeskedjék. 

Kelt Szalontán, april. 18-án 1847. 
Arany János 

mint a' segély gyűjtő 
bizottmány jegyzője." 

Az „Értesítő", szerkesztőjétől, vagy valamelyik munkatársától — minden valószínűség 
szerint szemtanútól — közöl egy, Arany felhívását támogató külön cikket is: 

„Felszólítás az emberszerető nagyletkûekhez 
Szalonta városában folyó hó 17-én a' tűzvész leírhatatlan Ínséget, borzasztó veszélyt és 

nyomorúságot okozott, úgy annyira, hogy a' szegénységnek kevés darócból alig a' rajtalevő 
ruha darabjai maradva, a mostani szűk időben szörnyű a nyomorúság; pénz, élelem, épületifa, 
és több megkívántatok nélkül, ez pedig csak az irgalom kezeiből nyújtathatik a számtalan 
szegények szívrepesztő sorsának enyhítésére. A' szerencsétlen kárvallottakon segíteni ebbeni 
kötelességünknek ösmerjük, ugyan ezokból bátorkodunk mi is mindkét-városbani e' lapok szer
kesztői, az ínségben szenvedők számára t. olvasóinkat felszólítani, s a' boldogabb sorsban létező 
nagylelkű közönségnél esedezni, hogy mit bővelkedő birtokaikból a jóltevőség oltárára áldoz-
hatik, méltóztassék az általunk köröztető aláirati ívet kegyesen fogadni s a' szerencsétlenek 
felsegéllésére pénz vagy más segedelmet nagylelkűen beírni. — 

Hallásból említjük, hogy a' váradi t. műkedvelő társulat, valamint ez előtt is több 
ízben illy alkalomkor szép példáját adá nemeslelkű szívességének, legközelebbi napokban is 
készül a' szerencsétlenek számára egy pár színdarabot előadni, mellynek a fentebbi kérel
mükkel együtt mentől előbbi sikerülését óhajtjuk. 

Mind két városbani 
szerkesztőség." 

Egy feltételezhető Arany-levél 
Aranynak e két — az irodalmi köztudatban eddig ismeretlen hírlapi felszólítása — 

eredménnyel járt. A Pesti Hírlap 1847. aug. 1-i számában Kenyeres János, akkori szalontai fő
bíró és tanácsa több mint egy hasábon keresztül sorolja az adományokat, melyek a szalontai 
tűzkárosultak segélyezésére érkeztek. E felsorolások szerint a szűkebb pátria két nagy városa: 
az akkor még Biharhoz tartozó Debrecen 1929 ft 53 kr-t, míg Nagyvárad 1015 ft~t gyűjtött. 
A Debrecen—Nagyváradi Értesítő előbb közölt értesüléseit igazolják az alábbi sorok: „Nem 
mellőzhetjük megemlíteni a debreczeni s nagyváradi műkedvelők buzgóságát, kiknek színi 
előadása, a debreczenié 200 ft, a nagyváradié 368 ft 48 krcal gyarapítá a pénztárt." 

' A debreceni Egyetemi Könyvtár tulajdonában. Ezúttal köszönöm, hogy betekinthettem a tudtommal 
csak ott meglevő folyóiratbal 

' Rozvány József nagyszalontai görög származású kereskedő, apja Rozvány Györgynek, Nagyszalonta 
történetírójának és Arany kedves tanítványának: Rozvány Erzsébetnek. L. SÁFRÁN GYÖKGYI: Arany János 
és Rozvány Erzsébet. Bp. 1960. 12. 
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Arany a debreceniek segítségét 1847. június 4-én külön levélben is megköszönte. Ez 
a levél — mint a közlő Hegyaljai Kiss Géza említi8 — megírása után csak száz esztendővel 
került elő Debrecen városának „régi iratai közöl". 

Ha tehát Arany Debrecen városának külön levélben is megköszönte a segítséget, bízvást 
feltehető, hogy hasonló köszönő levelet intézett Nagyvárad „Nemes Tanácsához" is. Ez esetben 
valószínű, hogy a debrecenihez hasonlóan, ez is még ott lappang a város „régi iratai" között. 

Felhívjuk tehát erre az egykor minden valószínűség szerint 1847. június 4. körül megirt 
levélre a romániai Arany-kutatók figyelmét, s kívánjuk, hogy hamarosan közkinccsé tehessék 
ezt az eddig ismeretlen Arany-levelet. — 

) fj. Bonnyai Sándor 

ARANY KÖSZÖNŐ KÖZLEMÉNYE 

Ismeretes, hogy a tűzvész pusztította Nagyszalonta támogatására a hivatalos kor
mányzat — mint királyi biztost — Vay Miklós bárót küldte Szalontára. Vay Miklós magával 
hozta azt az összeget, melyet Apponyi Györgyné Sztáray Júlia gyűjtött és egészített ki 1000 
ezüst forintra. 

Arany Vay Miklós és Apponyi Györgyné segítségét nyilvánosan köszönte meg a Pesti 
Hírlap 1847. június 8-i számában. 

Ez tehát Aranynak — Debrecen Tanácsához intézett levele mellett — a második, az 
irodalmi köztudatban eddig ismeretlen köszönő irata a tűzvészt követő adakozásokkal kapcso
latban. Külön érdekessége, hogy írásakor — a levél keltezése szerint — Petőfi is Szalontán 
tartózkodott.* 

„Szalonta, jún. 3-án 1847-
Alig hangzanak el jajszavaink, mellyekkel tűzvész-okozta iszonyú romlásunkat a' hazá

nak tudtára adtuk, már is mindenfelől nyilatkozott irántunk a' részvét, jóltevő harmatként 
újítva meg csüggedt kebleinket. De mindennél Örvendetesebben hatott lelkünkre koronaőr 
báró Vay Miklós ő nmlgának, mint az ínséggel küzdő felsőmagyarországi vidékek' felsegélésére 
legfelsőbb helyről kegyelmesen kinevezett királyi biztosnak azon kegyessége, miszerint meg
értve szerencsétlenségünket, Debreczenből hozzánk máj. 12-ére személyesen leutazni 's romba
dőlt városunkat — ennek nagy részét maga is gyalog bejárván — megtekinteni méltóztatott. 
Ez alkalommal ő nmga, a' beérkezendő segélyadományok czélszerű kezelése végett kineve
zett megyei küldöttségnek városunkban épen az nap tartott ülésében 's tanácskozásában is 
szíves részt vévén, a' küldöttség elnökének, táblabíró Klobusiczky János úrnak 1000 váltó 
forintot adott át a' szalontaiak felsegélésére fordítandót; melly segedelem, mint később kijelenté 
ő nmga, egy lelkes magyar főrangú hölgy, főkanczellár gróf Apponyi György ő excja' erénydús 
nejének áldott kezeiből jött, a ki ezen nagylelkűen adott — részint gyűjtött — segélyösszeget 
újabban ezer ezüst forintra kegyeskedett kipótolni. Fogadja el a' nemes keblű grófnő e helyen is 
szívünk' mélyéről fakadt hálaindulatunk' nyilatkozását, királyi biztos ő nagyméltósága pedig 
több rendű közben járásaiért 's a' buzgalomért, mellyek nyomorunk' enyhítésében még most is 
olly szívesen fáradoz, legforróbb köszönetünket; kegyességének emléke soha sem lesz kitörölve 
sziveinkből, sőt, ha e' szívek elhamvadtak is, azon utcza, melly a' mostani rendezés' alkalmával 
létet és Vay-utcza nevet nyer városunkban, unokáinknak is hirdetendi azt. — 

Tanácsi megbízásból — 
Arany János 

[Szalonta] város másod jegyzője." 

'Magyar Nemzet. 1848. okt. 3-i számában: „Egy újabb Arany-levél" c. közlemény — Újból közölve 
AJkk. XIII. köt. 35-36 . 

* Aranyt mindig mélyen érintették a szegénységet ért csapások. Jókaira ismeretségük első idejében 
megneheztelt, mert élcet faragott az árvíz áldozatairól. S még Petőfinek is szemrehányást tett, mert az, 
szerinte, nem reagált a szalontai tűzvész hírére. Lapjaiban is sokszor buzdított segítségre, I. pL A. J. Művei 
XII. köt. (Prózai Müvei 3.) (Sajtó alá rendezte: NÉMETH O. BÉLA) 119., 120., 129. 


