
. 

Ezenkívöl vagyon Sopront szegény édes társom szoknái kettő, kis subák, szőnyegek, papla
nok és egyéb fejér ruházat ugyan lévén, kik két öreg szökrényben vannak, mellyekről, kivált
képen az készpénzről vagyon az gazdának levele nemétől, itt vagyon nálam, és viszont az gaz
dánál énnekem. 

Mindezekből az mennire most az idő engedi, az én Istenöm segétségéből így kezdem el felö
lelt írásomat csak röviden.0 

Kerényi Ferenc 

ADALÉKOK ARANY JÁNOS AKADÉMIAI MŰKÖDÉSÉHEZ 

A Fővárosi Tanács és a Magyar Televízió által meghirdetett helytörténeti vetélkedőre 
készülve dr. Priszter Szaniszlo docens, az Egyetemi Botanikus Kert megbízott vezetője az 
intézmény irattárának múlt századi anyagában több érdekes dokumentumra bukkant, közöt
tük Arany János két, 1865-ben kelt eredeti levelére. 

A levelek címzettje Jurányi Lajos (1837—97), a kiváló botanikus, a Füvészkert későbbi 
igazgatója, aki ez idő tájt Németországban folytatott tanulmányokat és kutatásokat.1 Kette
jük kapcsolata Jurányi egyik, publikálásra hazaküldött értekezése ügyében alakult ki.2 Arany 
János Összes Műveinek 1964-ben megjelent XIV. kötetében, a hivatalos iratok sorában nap
világot látott ugyan levélváltásuk két darabja, de az idevágó iratok zöme (négy levél, illetve 
fogalmazványuk) az Akadémia kézirattárában maradt, és az összkiadás csak jegyzeteiben utal 
rájuk.3 Most, a botanikus kerti dokumentumokkal kiegészítve őket, kereken és hiánytalanul 
láthatjuk Arany titkári működésének egy jellemző epizódját, amely a hivatalviselő költő 
legjobb tulajdonságait egybegyűjtve tárja elénk. A tehetség tisztelete, a jó ügy energikus 
szorgalmazása az irodalomtól távoleső területeken is, lelkiismeretes gondosság (csak ebben 
az ügyben hat levelet írt, s ezek némelyikéhez fogalmazványt is készített), a legkisebb technikai 
részletekre kiterjedő figyelem — Arany János akadémiai titoknok ilyen tudományszervezői 
erényeket vonultat fel alábbi dokumentumaiban is. A hivatalos stílus szokványmondatain 
pedig néhol átsüt az író nyelvi erdeje: a levelek fogalmazása hallatlanul világos, minden körül
ményre utaló (a szövegközléshez alig kellenek magyarázó jegyzetek), és a kötelező formák 
merevségét néhány egyéni fordulattal oldja fel. 

1. Arany levele Dorner Józsefhez4 (jelzete az Akadémia kézirattárában: 1865: 36/817. 

fogalmazvány 
82 kk. 1865. 

Tekintetes Dorner József tanár úrnak mint a M. T. Akadémia tagjának. Pesten. 

Tekintetes Űr! 
Dr. Jurányi Lajos Jénából egy kissé türelmetlenül ír nekem az Akadémia múlt évi dec. 

19-én felolvasott értekezése tárgyában, mely, úgy tudom, a Tekintetes úrnál van bírálaton, — 
türelmetlenül pedig azért, mert ennek sikeréhez ösztöndíja megnyerése iránti reményeit köté. 
Hogy tehát neki válaszolhassak, bátor vagyok fölkérni a Tekintetes urat, méltóztassék engem 
tudósítni, mikorra adhatja be véleményét a mondott értekezésről, s vajon ez úgy fog-e kiütni, 
hogy felvehető lesz a dolgozat az Értesítőbe. 

Maradván 
Pest, márcz. 7. 1865. tisztelője 

A magyar aranyforint értékváltozása 1490 és 1700 közt. Numizmatikai Közlöny 1959 — 60. 37. és uő.: A tallér 
értékváltozása Magyarországon 1542-1700 között. Uo. 1963-64. 29-30.) Tájékoztatásul közöljük, hogy 
1601-ben Wathay vicekapitányi fizetése Székesfehérvárt havi 30 tallér, azaz egy évre 360 tallér volt. (ItK 
1968. 211.). 0 Itt a lap alján megszakad az írás, a folytatást kivágták. 1 Jurányiról lásd MÁGOCSY-DIETZ SÁNDOR: Jurányi Lajos r. t. emlékezete. MTA Emlékbeszédek X. 1901. 
269-300. és Dr. Jurányi Lajos élete és működése. Természettudományi Közlöny XXXIII. 1901. 715-737. 

»A szóban forgó munka teljes elme: „Adatok az Orthotrichum diaphanum Schrad. spóráinak kifejlődés
történetéhez." MTA Értesítő, 1865. 179-205., 2 tábla. 3 Az összkiadás több botanikai tárgyú tévedése közül egyet e helyt feltétlenül helyesbltenünk kell: Jurányi 
Lajos nem alapítója, hanem egyik igazgatója volt az 1771 óta fennálló egyetemi botanikus kertnek. (Dr. 
Priszter Szaniszlo szíves közlése.) 

* Dorner József (1808 — 1973), neves botanikus, a magyar növényélettan és -bonctan egyik előharcosa. 
Arany értékelése róla az 1837/74-es jelentésben: „Dorner József a természet mind három országa, de főkép ő is 
a növénytan szakavatott búvára." 
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2. Arany levele Jurányi Lajosnak (jelzete az Akadémia kézirattárában: 1865: 50/817.) 
106 k. k. 1865. 

Dr. Tekintetes Jurányi Lajos úrnak 
Schlossgasse, Wollschlucht 

in Jena 
Tekintetes úr 
Becses levelére óhajtottam volna azonnal válaszolni: de mindig arra vártam, hogy ered

ményről tudósíthassam. S noha ezt most nem vagyok képes tenni: mindazáltal kötelességem
nek tartom, az ügy állásáról néhány szóban tudósítni. 

Felolvasott értekezése még mindig a bíráló kezénél van. Én e tisztelt tagot mindjárt Tek. úr 
levele vétele után írásban felszólítottam, (s azt elismervénye szerint vette is) a vélemény beadá
sára: de azóta se nem válaszolt, se nekem alkalmam nem volt összejőni vele. Remélem azért 
nem válaszol, mert egyszersmind a munkát is be akarja adni, mi ha megtörténik, én a Tek. 
urat azonnal tudósítom az eredményről. 

Egyébiránt, elfogadás esetében sem kerülhetett volna mégeddig sor a nyomatásra, mert az 
illető „Közlemény" s „Értesítő" igen el van halmozva kézirattal. 

Maradván ezzel 
Pest, márcz. 15. 1865. 

Tekintetes úrnak tisztelője 
3. Arany levele Jurányi Lajosnak (fogalmazványa — az előzőkhöz hasonlóan — az Aka

démia kézirattárában; jelzete: 1865: 102/817. Nyomtatásban megjelent Arany János Összes 
Művei XIV. 53-54.) 

Elküldött tisztázata — a fogalmazvány szó szerinti szövegével — most került elő a Botanikus 
Kert irattárából. A levélben Arany a kinyomtatás tényét közli Jurányival és az illusztráló 
rajzok ügyében kér felvilágosítást (május 9.). 

4. Arany levele Győry Sándornak5 (a fogalmazvány jelzete az Akadémia kézirattárában: 
1865: 111/817.) 
214-1865. 

T. Győry Sándor r. t. 
Tekintetes Űr! 
Dr. Jurányi Lajos úr az értekezéséhez való rajzokat illetőleg azt válaszolta, hogy nem látja 

szükségét azok kijavításának, miután úgy és annyi szabatossággal rajzolt, a mint a tárgy a 
górcső alatt mutatkozott. A rajzok Jénában kőre tételét azonban saját felügyelése alatt, 
hajlandó intézni, ha így az Akadémiára nézve jutányosabb lesz, mit részemről alig hiszek, 
miután szerinte a táblák 100-a hét tallérba kerülne. 

Méltóztassék Rhonnal6 ez iránt értekezni, s általában engem tudósítni, vajon célszerűbb-e 
ily feltételek mellett Jénában készíttetni amaz ábrákat. 

Maradván tisztelettel 
Pest, május^lÖ. 186 
Tekintetes Űrnak alázatos 
5. Arany levele Győry Sándorhoz7 (a fogalmazvány jelzete az Akadémia kézirattárában: 

1865: 212/817.) 
396-1865. 

Győry 
Tekintetes Űr! 
Dr. Jurányi Lajos Jénából sürgetős levélben felszólít engem, miben van már munkája 

nyomatása, hogy az ábrák itt készülnek-e hozzá, egyszersmind a tiszteletdíjat is említésbe 
hozza. Kérem méltóztassék engem az ügy állásáról pár sorral értesítni, mert Jurányi úr (kiegé
szítés a lapszegélyen: később el - K.) távozik Jénából,8 s így hamar kell válaszolnom. 

Tisztelettel 
Pest, aug. 14. 1865 
Tek — alázatos 

5 Győry Sándor (1795-1870), mérnök, országos építésvezető. Mint az MTA III. osztályának titkára, 
ő volt az értekezés második bírálója és ő intézte a megjelentetés technikai oldalát is. 8 Rohn Károly, pesti grafikus. Könyomdájában több akadémiai munka illusztrációi készültek. 7 Az összkiadás XIV. kötetének 669. oldalán levő jegyzetében téves az állítás, hogy a levél Jurányinak szól 
Jénába. 

* 1865 őszén Jurányi valóban elhagyta Jénát, és novemberben már a müncheni Nageli-intézetben dolgozott. 
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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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