
ADATTÁR. 

MAGYAR ÍROK LEVELEI B. JÓSIKA MIKLÓSHOZ. 

Az alább következő sorozatban harmincz eredeti levelet adunk 
közre a b. Jósika-család kolozsvári levéltárából. Magyar íróknak 
leveleit b. Jósika Miklóshoz. A leveleket rendezés közben gyűjtöt
tem egybe a levéltár ! szurduki leveles ládáinak nagyrészt család-
és birtokügyi vonatkozású oklevelei, iratai közül. Közleményünk 
anyaga a maga egészében becses irodalomtörténeti forrás értékével 
bír. Érdekesen világítja meg a regényíró Jósika s kora irodalmi 
életét, mozgalmait, eseményeit. Ertékök annyival inkább becses, 
mert b. Jósika Miklós a bárói család tudomása szerint a hozzája 
intézett irodalmi vonatkozású leveleket elégette.2 Ezek tehát —• mint 
a hogyan az a regényíró széleskörű levelezéseiből is elképzelhető 
— a Jósika Miklóshoz intézett levelek csekély töredékét képezik. 

Legelső helyre a sorozatban b. Kemény Zsigmond leveleit 
tettük. Mindössze öt levél, a mit tőle közölhetünk, de gazdag iro
dalomtörténeti vonatkozásainál fogva az 1845—1847-iki évek iro
dalmi eseményeire, kiváltképen pedig a két regényíró írói műkö
désére nézve ez is elsőrangú s megbecsülhetetlen forrásul szolgál. 
Érdekesek e levelek azért is, mert írójuknak kora irodalmi moz
galmaira, eseményeire vonatkozó felfogását őszintén s leplezetlenül 
tárja elénk. A barát jó barátjának, az író írótársának feltárja egész 
lelkét; irodalmi kérdésekben véleményt nyilvánít, tanácsot ad és 
tanácsot kér egymástól, koruk irodalmi eseményeit kölcsönösen 
szemmel tartják. Lelkesednek és lelkesítenek; egymás írói hevét, 

1 Félreértés elkerülése okából szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy 
Kolozsváron két JÓMka-levéltár van. Egyik, honnan közleményünk anyaga került, 
a tulajdonképeni családi törzslevéltár, mely a Mátyás király-téri Jósika-ház 
földszinti két szobájában nyert elhelyezést s b. Jósika Sámuel úr ő nagyméltó
sága gondoskodásából — kinek szíves engedelméből a leveleket alkalmam van 
közölni — rendezés alatt áll. A másik Jósika-levéltár, a bárói család fenesi 
ágának levéltára, néhány év óta az Erd. Nemz. Múzeum gyűjteményei között 
a családi levéltárak egyre növekvő sorát gyarapítja. 

3 B. Jósika Sámuel az író halála után Drezdába utazva személyesen 
érdeklődött Jósika Miklós levéltára, levelezése iránt; de itt is csak arról győ
ződött meg, hogy az író bizonyára nagybecsű levelezése veszendőbe ment. 
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tüzét élesztgetik, lobogtatják. Arra nézve, hogy Kemény Zsig-
mondék mennyire az irodalmi élet eseményei s hatása alatt állot
tak, elég az itt közlött levelek közül az ő utolsó (1847. máj. 
11-ikén) s aránylag rövidebb levelét elolvasnunk, melynek keretén 
belül egy egész írói gárdának: Eötvös, Trefort, Berzsenyi, Petőfi, 
Czakó, Kelmenfi, Jókai, Degré, Teleki Laczi, Szigligeti, Kuthy, 
Vahot, Wesselényi, Dessewfy, Tompa neveinek fényes sorával 
találkozunk, s hogy teljes névsort adjak, a politikai vonatkozással 
ugyancsak itt említett Deák és Pulszky nevét is megemlítem. 

A közleményben a Kemény Zsigmondéi után Schedel Ferencz 
levelei következnek és pedig szám szerint hat levél az 1838 — 
1845-ik évek között lefolyt időből. Ezek is mind irodalomtörténeti 
vonatkozásúak, s egyéb irodalmi mozgalmak megvilágításán kívül 
a regényíró Jósikának irodalmi működését főként a M. Tud. Tár
sasághoz és Kisfaludy-Társasághoz való viszonyában mutatják be. 
Közülök az első levél (1838. szept. 6.) arról értesíti Jósikát, hogy 
az akadémia az évi nagyjutalmát az ő Utolsó Báthory ez. regé
nyének ítélte oda egyes akarattal; a negyedik (1844. ápr. 4.) 
pedig az író akadémiai tiszteleti tagságáról szóló oklevél kisérő irata. 

Harmadik helyen Gál Jánosnak két igen terjedelmes levelét 
közöljük, melynek egyike (év nélküli) Jósika tervezett üj regényé
hez szolgáltatja a regeszerű elbeszélésben leírt anyagot; másika 
pedig (1840. febr. 29-ről) ugyanazon regéhez a Básta és Mihály 
vajda idejéből egy terjedelmes személyzet leírását adja, azok egy-
némelyikének körülményei és jelleme rajzára is kiterjeszkedve. 

A baráii érzésnek őszinte megnyilatkozását, az irodalom iránt 
meleg érdeklődést tükrözik vissza ezek a levelek is s mint írójok 
kifejezi, a rege s szeméh/ök körülményeinek leírása kis fáradságáért 
csak arra kéri Jósikát, hogy ajándékozza meg a magyar irodal
mat egy új regénynyel. 

Ezeknél a leveleknél előbb még 1838. október 23-án kelt, 
Gaal Józsefnek Jósikához írt levele. Tehát a Csehek Magyar
országon befejezésének s Adorjánok és Jenők színpadra készítése 
évében, melyekről levelében Gaal József is emlékezik. 

Hasonlóképen Jósika irodalmi működésével kapcsolatosak köz
leményünk többi levelei is. így a Döbrentei Gáboré 1836-ból, a 
Klein Hermané az Abafi német fordítójáé 1838. ápr. 11. A leve
lek írói között találjuk — hogy időrendben haladjunk — Szent
miklósi Alajost (1840. decz. 9.) Filsch és Társa könyvárúsokat 
(1842). Frankenburg Adolf a Magyar Életképek számára kér 
Jósikától dolgozatot (1843. márcz. 3.). Ugyancsak 1843-ból valók 
Steinacker Gusztáv németnyelvű és a Heckenast correctora nyom
dai vonatkozású levele. Ez év nov. 2-án pedig Erdélyi János a 
Kisfaludy-Társaság titoknoka kéri Jósikát az 1844. évi februáriusi 
közgyűlésen tartandó felolvasás készítésére. — Sulyánszky Antal 
Pest Lipótváros (Leopold újváros) segédpapja, az »Őrangyal« szer
kesztője két levéllel szerepel a gyűjteményben. Egyikben 1844. 
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jul. 9.) az igért vallásos beszélynek megküldését kéri Jósikától, a 
másikban (1845. okt. 6.) a beküldött beszélyt köszöni meg. Ugyan
csak novellát kér lapjába, a Pesti Divatlapba, Vackot Imre is 
(1844. szept. 16.), melyért a Jósika által meghatározandó díjat 
készséggel ígéri megfizetni. Jósika írói érdemeinek nem csekély 
elismerése ez épen akkor, a midőn ő neki az Eletképek-ből egy 
Vachot által is igazságtalannak és fölötte kíméletlennek ítélt kemény 
kritikát kellett elviselnie. Jósika érdemeinek elismerésére vall az a 
felszólítás is, melyet ugyanezen év folyamán (1844. okt. 1.) Vörös
marty, Czuczor Gergely, dr. Kovács Pál, Kutky Lajos, Beöthy 
Zsigmond, Tóth Lőrincz küldtek meg neki s melyben e szép írói 
gárda őt a »Szépek könyve« czímmel tervezett irodalmi vállalatok 
kiadásához részvényestársul szólítják fel 

Széchenyi Istvánnak egy akadémiai Igazgató Tanács ülé
sébe meghívó levele (1845. jun. 2.), Emich Gusztávnak 1845. aug. 
28-án kelt német nyelvű s gyalui Finta Károly színésznek egy 
hosszú színészi páthoszszal megírt levele (1846. nyárutó 14.) rekesz
tik be gyűjteményünk felsorolását, melyekhez végül még azt a 
baráti kézből származó s a »Morgenröthe« szerkesztőségének czím-
nyomásával ellátott csonkán ránk maradt év nélküli levelet említ
jük fel, mely irodalmi vonatkozásaiban így is érdekes darabja a 
sorozatnak. 

I. 

B. Kemény Zsigmond levelei. 

Febr. 7-én 845. Kolozsvár. 
Édes Miklósom ! 

Valósággal szégyellenem kell, hogy neked, kinek különben is 
annyi foglalkozásai vannak — oly sokszor alkalmatlankodom: de 
nekem csak általad van Összeköttetésem Pesttel, s aztán biztat azon 
remény, hogy fog még nyilni alkalom, midőn én is szives barátságodat 
megköszönhetem. 

Mi a kéz-iratomat illeti: édes Miklósom akármi áron, ha mindjárt 
csak egy garassal többel semminél, add el azt, akár hires, akár obscurus, 
akár előre, akár későbbi határidőre fizető könyvárusnak. Mert lásd, 
tőlem a Híradó épen ezen regényt kérte; de én minthogy már fölkül
döttem hozzád, azt válaszoltam, hogy a könyvárusokkal már te alkuba 
ereszkedvén, én compromissiom nélkül nem egyezhetem felőle a szerkesz
tőséggel. Nem igen fogna tehát kedves benyomást okozni, ha a Hiradót 
visszaküldött manuscriptummal kínálgatnám. Nekem ugyan jövedelmezőbb 
volna ezen ut; de én a pénzt ily körülmények közt teljességgel tekin
tetbe sem veszem. Méltóztassál tehát, édes barátom, akármi áron túltenni 
a kéziraton és ne vond meg az előszót. 
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Mult leveledben foglalt izeneteidet fiaiddal közlém. Ők igen jól 
tölték a farsangot és közönségesen kedveltéinek. 

írj minden esetre a Hiradó számára egy regényt; azon árat, 
mennyit elégségesnek gondolsz, írd meg nekem, és a többinek elintézését 
aztán bizd reám. 

Édes Miklósom minthogy a folyó hó végén Szathmármegyébe 
kell mennem és ott hosszasan mulatok; tedd azt a barátságot, hogy 
regényem végsorsáról mielőbb értesíts és megkérdésem nélkül fogadj el 
akármi feltételeket: kér erre 

Édes Miklósom tisztelőd, barátod 
Kemény Zsigmond s. k. 

NB. A contractust, mit felküldöttem, közelebbi leveledbe zártan 
küld vissza. 

Édes Miklósam! Nagy-Bánya, márcz. 15. 845. 

Febr. 24-érőli leveledet csak ma, azaz márczius 15-kén vettem; 
mert az a posta expeditorok különböző figyelmeztetéseivel ellátva, 
mindenütt utánam vándorolt Kolozsvárról Bányára, Szathmárra, N. 
Károlyba s onnan vissza Nagy-Bányára, hol aztán szerencsésen ráakad
tam. — Szíveskedjél — noha a közelebbi heteket Sibón és Berenczén 
fogom tölteni — becses leveleidet ezentúl is Kolozsvárra czimezni; mert 
már 1 oly pontos intézkedéseket tettem a postáknál, hogy soraid többé 
nem fognak hasonló kalandozásokra kitétetve lenni. 

Vahotnak minden szava — mit rólad ir — külön bárgyúság. 
Munkáid az ő törpe eszének látkörén, személyed rágalmazásain felül 
vannak. Nevetséges volt éppen akkor állítani, hogy2 felhagytál a his
tóriai regényekkel, midőn 3 hirdetve vala valamelyik divatlapban,. hogy 
te Jósikára stúdiumokat teszel. Aztán alaptalan fecsegés históriai regé
nyeidnek magasztalása jelen korunkból meritett müveid rovására. Vahot-
nál különb iró is bajosan fogná bebizonyitani azoknak becsét ezek 
felett. Mindkét nemben hű jellem- és korfestő vagy s mester az esemé
nyek szövésében. Békésinek egy czikke többet ér, mint Nagy Ignácz 
Magyar Titkainak 9 füzete. A mi hibáid vannak —- hiszen foltoktól 
semmi munka nem ment —- azok bizonyára nem mutatkoznak erősebb 
mértékben „Az élet utaiban", „Békésiben" az „Akarat és hajlamban", 
mint „Báthoriban<l, „Abafiban" stb. Ellenben egyik fényes tulajdonoddal, 
a humorral, B. kalandjai ösmertették meg a közönséget. 

Én most akarok valamit a Társalkodóba — vagy megeshetik, 
hogy az Erdélyi Híradóba — küldeni arról: helyes é körülményeink 
közt a politikai lapokban regényeket is adni. Itt jól megróhatom Vahot 
sületlenkedéseit. Még holnap hozzá fogok megírásához. 

1 Ezután egy szó : ezeníúlra, keresztül van húzva. 
2 Itt eredetileg »le oly pontos« stb. volt írva. 
3 Eredetileg »hogy épen felhagytál« volt s az épen keresztül húzással 

van törölve. 
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Óhajtva vártam nyilatkozatodat az iránt: akarsz é bizonyosan és 
minő feltételek alatt a Híradóba regényt irni ? A dij felől tudósíts; 
mert én 200 pengőnél többet alkudhatnék ki számodra ivéért. 

Eötves Pepinek sok köszönettel tartozom szívességéért. Talán már 
valahára el dőlend regényem sorsa. Én ezen munkámat mind inkább 
kezdem unni. Hiszem, miként ennél gyöngébb müvet soha sajtó alá 
bocsátani nem fogok. De mégis én oly fösvény vagyok gondolataimmal 
és fáradságommal, hogy ,,Élet és Ábrándomnak" kéziratban maradását 
nem tudnám nyugodt kedélylyel elhordozni. Aztán nekem szünetlenül 
pénzre van szükségem és a legkevesebb öszveg is pótol oly hiányokat, 
mik igen összecsoportosodva épen nem teszik kellemetessé az életet. 

Pár hét óta minden kószálásaim mellett is lendíthetek valamit 
Kolostori Albertemen (a hirlapszerkesztő naplóján); már a harmadik 
füzetkéhez fogtam. Ollykor, midőn jobb napjaim vannak, azon remény 
hiteget, hogy Kolostori és habella talán fognak számomra közönséget 
és irodalmunknak némi gyarapodást szerzeni. 

Ráday igen szép díjt igért a színmüvekért. Képzelem: támad 
elég versenyző. Talán valahára kiérned drámai literatúránk a sok 
látványokból, és a komolyabb irányú müveknek is fog közönsége lenni! 

Édes Miklósom! Én — mint szerződésemből láthattad — a jelen 
félévre egy csoport czikket Ígértem az Erdélyi Híradónak; a jövő fél
évre pedig regényt. De ezen lap a végin sem fog zöld ágra jutni; 
mert szerkesztői élhetetlenek, közönsége csekély és censora jó ember, de 
ész- és elvnélküli. A censor, egy kormányszéki titoknok, — tudná isten: 
minő előszeretet következésében ? — az én czikkeimből semmit kivonni 
nem szokott; de a többiekét gyakran tépássza. Aztán napi kérdéseink 
között mindig találkozik olyan, melyet ő gyűlöl. így pld. a védegylet 
ügyében sem pártolólag, sem megtámadólag nem szabad nyilatkozni. 
Ezen kérdést ő sequestralta, s nekünk rátenni kezünket nem szabad, 
stb. — Továbbá Teleki Domokos — az egyik hirlapigazgató — el 
van országos választmányi munkálatokkal foglalva; a vén Bethlen 
János fölötte eszes, de hanyag ember; a harmadik igazgatót pedig — 
Méhest — néhány nagyúr barátai majd jobbra majd balra forgatják. 
Ennél fogva szabadelvűnek oknélkül híresztelt lapunk nem bir semmi 
iránynyal. Én meguntam már dolgozataimat illy páratlan rósz szerkesztés 
megrendeléseire, csupán díjért — mert erkölcsi eredménye aránylag 
kevés — irogatni. — Ennélfogva, ha te a jövő félévre regényt Ígérsz és 
Kovács Lajostól vezérczikkeket nyerhetek: akkor ingyen elvállalom a 
felügyelést Erdélyi Híradónkra és törekvéndek abból tűrhető lapot csi
nálni. Különben pedig semmiben részt venni nem fogok. De minthogy 
viszonyaimnál fogva kénytelen vagyok koronként politikai czikkeket 
készíteni: ez okból — ha t. i. te regényt adni vonakodnál — én 
Pestre fogom küldeni dolgozataimat. E szándékom egy új kérést támaszt 
hozzád. Édes Miklósom! Én szerkesztőségem óta minden erdélyi törvény
hatóságban — a szászföldieket is ide értve — néhány alkalmas egyénnel 
szorosabb ösmeretségben vagyok. Könnyen szerezhetek tehát tudomást a 
legcsekélyebb mozgalmakról is, Nem volna é tehát czélszerű, folytonos 
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levelezésre kötelezni magamat Erdélyi viszonyainkról ? Magyar ország 
nem ösmeri hazánkat. Az uniónak egyik leghatalmasabb emeltyűje fog 
lenni, ha találkozik hirlap, mely mindkét honnak orgánjává váland a 
haladási eszmék körül és olvasóit Erdély sok részben sajátságos viszo
nyaiba is beavatja. Én figyelmet érdemlő lényeinket gyorsan közleném 
és a mennyire a lap oeconomiája engedné bizonyos mennyiségű Erdélyi 
vezérczikkeket irnék. — Lehetne é életbe léptetni tervemet ? Miként és 
hol kisértsem meg azt ? Mikor üres időd leend válaszolj e kérdésemre, 
addig is igyekezz regényemen túladni és mindenek fölött tartsd meg 
továbbra is becses barátságodban 

tisztelődet, barátodat 
Kemény Zsigmondot. 

Külczim: Méltóságos B. Jósika Miklós urnák. Pest. 
Piros viaszba nyomott záró pecsét. 

3. 
N. Enyed. jan. 9-én. 846. 

Édes Miklósom! 

Igen hosszas levelet fogok neked írni; mert nagy főfájásom a 
házba zárt és igy alkalmat nyújtott, hogy — gondolataimmal — a 
legjobb társaságban legyek, nálad. 

Mi Békésit illeti: — épen most jött kezembe, küldött példányod 
helyett, mely Kolozsvárt maradt, egy másik, cserében. Szásznál még 
régebben lőn alkalmam végig pillantani a II. füzeten; de most újból és 
nagy figyelemmel átolvasandom. 

írjak é rá bírálatot ? — Bosszant ezeknek a felszínes embereknek 
csevegése : tenni fogom tehát. De azt hiszem, -hogy czikkem inkább 
fog lenni bonczolása a müveidben — fő tekintettel Békésire — található 
comicai elemnek, mint szorosan értelmezett recensio. 1 Hová küldjem ? 
— nagy kérdés. Dessewffy 75 pengő forintja ivéért nem kell; mert 
noha szép irodalomban nincs párt; de olly ember, ki politikai pályán is 
folytonosan akar hatni hírlapban és országgyűlésen, ha az ellenzékhez 
tartozik, sok szemrehányásokra lehet kitétetve, midőn 2 Emil gróf lapját 
mozditja elő. Én pedig álnevű czikkemet sem tudnám eltagadni, ha az 
olcsároltatnék; más dolog, mikor magasztaltatik. 

Lázihoz — kit én barátaim közé számlálok — szivesen külde
nem ; de neki olly mocskos veszekedése volt Vahottal! Egyébiránt, 
mivel férfiason viselte magát a párbajban; nincs kifogásom ellene. De 
tudod-e te azt bizonyosan, hogy titokban fogja tartani nevemet ? Lázi 
jó ember; de egy kevéssé fecsegő. Én pedig állandóiag akarok recen-
siokat írni . . . ösmeretlenűl, senkitől nem sejdíttetve. Csak akkor nem 

1 Kemény Zs. itt először "birálás-l írt, mit keresztülhúzva javított 
recensió-ra. 

8 Midőn helyett a szövegben eredetileg ha volt. írója ezt keresztülhúzta 
s amazzal pótolta. 
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tagadnám el nevemet; ha irányaimat — értem a politikait — gyanú
sítanák. — Mégis csak Lázihoz irok; ámbár ő gyöngén fizet s nálam 
nem megvetendő artikulus a pénz. 

Mondod közelebbi leveledben: „szeretném regényedet láthatni — 
a kor ugyan az lévén, ez nem ártana, nehogy egymást megczáfoljuk" 
Én Eötvöshez a jövő kedden szándékozom a második és harmadik 
füzetet fölküldeni, ki az irományokat kezei közt fogja tartani — nálam 
ugy is könyen elvesznének, mint az Élet és Ábránd kéziratával történt 
— mind addig, mig munkám bevégeztetvén könyvárusomhoz, Hartleben-
hez, átküldethetik. — Neki (Eötvösnek) rögtön fogok tehát írni, hogy 
közölje veled a három első füzetet. 

Magasabb becsben a világon semmi vélemény nem lehet előttem,1 

mint a tiétek. 
Gyulai Pál, kevésbé kor- mint lélekrajz. Én most annyi bősz 

szenvedély légkörében élek, hogy a sok köd mián nem láthatom azon 
szelid jellemű tájékot, hol a classikai költészet fényalakjai mozog
nak halkan, szabályosan, méltósággal s mindenek fölött korszakaik
hoz illő öltözetben, szokásokkal és kedéllyel. — Én Geothét, talán 
mert legkevésbé követhetem, minden irók közt leginkább bámulom, s 
még Faust második részét is egy év óta legalább ötször elolvastam. De 
visszatérve Gyulaira: noha ennek csak piedestálja a történészet, nem 
pedig termő földje, még is kitelhetőleg igyekeztem Báthori Zsigmond 
idejével megösmerkedni, s hol az események és egyéniségek nem króni
káink szerint lépnek föl, ott szántszándékból változtaték, s nem tudatlan
ságból botlottam. — 

Mi azon embereket illeti, melyek mindkettőnk regényében elő
fordulnak : Gyulai Pálnak, én nőt nem adhatok: ezt munkám terve 
ellenzi. — Jósika alig cselekszik húsz sornyit munkámban, tehát jellemét 
csupán általánosan érintem. Báthori Zsigmondnak mellékszerepe van; 
egyébaránt 1591-ben (regényem kezdetén) 19 éves s még nem kegyet
len, — csak kicsapongó és áhítatos. Arczképét — ámbár csupán2 

későbbi koráról birunk arczképeket — reméllem, hogy 3 szoros hűséggel 
másoltam. — Alfonsó jesuita regényem nevezetes tényezője; de mivel 
figurája csak a negyedik füzet végén — s most a negyedik elején va
gyok — körmöltetik le általam; tehát külsőjével még kényem szerint 
bánhatok; valamint szintén a Márkháziéval is; sőt az utolsónak egy 
kevéssé még jellemét is hajlíthatom. Szeretném tudni: te milyeneknek 
képzeled őket ?, hogy kövesselek. — Gergely diákot — vezeték neve 
Veresmarti — te, ha lehet, mellőzd el; mert ugy is a históriában 
csekély szerepet játszik, de regényemben totum fac. Gengát a fejedelem 
komornyikját is, én hosszasan írtam le; te alig használhatnád. Báthori 
Boldizsár, s Kendi nálam keveset működnek; nálad mint gondolom 
sokat. Gesztit, Literatit, Forrót, Ifjút, Bodonit, Bocskait, Székelyt, nem 

1 Az előttem szó utólagosan van beszúrva, 
2 Eredetileg csak volt írva csupán helyett. 
3 A reméllem, hogy utólagos közbeszúrás. 
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is említem. A szászok csak Szász-Sebest jőnek elő. Székely támadás nálam 
is fordul elő inkább csak megkezdve és motiválva, mint keresztül vive. 

Történetem színpada Károly-Fehérvár. Én itt a helyirásban hibákat 
követék el; mert azután tettem efféle stúdiumokat, s már helyreigazitnam 
késő. Főbotlásom az, hogy magát a várost, ott képzeltem, hol most 
van; holott ezen helyen (keletre) a nemzeti fejedelmek alatt űtczák sem 
voltak még, (VI. Károly téteté ide a várost), és a Szent-György kapu
ból, — mely mint tudod, a mostani főkaputól alig hat ölre feküdt 
éjszak felé — egyenesen országútra és mezőre ment az ember. Másik 
nevezetes botlásom az, hogy a Szent-Miklós kaputól — ez a Szent-
Györggyel átellenben feküdt — délre is kinyujtám az alvárost; holott 
arra viszont majd semmi ház nem volt. — 

Mi a várbani házakat illeti: itt én eléggé accuratus valék. Bát-
hori Boldisár lakát — melynek jelenleg semmi nyoma nincs — a jesuiták 
templomához közel tettem. Regényem szerint, az ember a Szent-
György kaputól érkezve és a Szent-Miklós kapuhoz irányozva útját, a 
Jesuiták templomától harmadik háznak fogja ezt találni. 

Ha eztet igaznak vesszük föl — s hogy valószínűleg igaz, később 
fölfejtem — akkor historiailag, hozzá ekként állanak a többi házak: 
szemben vele a Jósikáé — mit B. Zsigmond daczból építtetett volt — 
balra második ház a zárda, hol Alfonso lakik. Átellenbeni utczán a 
Mikó családnak van laka; de ez nem nevezetes, egyébaránt épen szöglet
épület. Boldizsár házától jobbra —- a Szent-Miklós kapu felé — a Géczi 
háza (régen préposti lak). 

Azért tevém pedig épen ide Báthori Boldisáft; mert itt nagy 
telke volt a Báthori családnak — s ebből szakitá ki István király a 
templom- és zárdatért is — mig más helyt, mennyire csak utánjár
hattam, semmi birtoka nem volt. — Igaz, hogy némelyek a régi praepost-
lakot a templom-utczában keresik, s igy elköltöznék * Báthori is; de ott 
meg lehetlen lett volna -szemben házat épitni Jósikának, miután ez 
egyenesen a templomhoz esnék. •— 

A regényírónak egyébaránt nincs miért effélékre fejét törni, ő a 
mint tetszik úgy és ott épít. — 

Édes Miklósom! Kérlek olvasd át Gyulai Pál eddig kész füzeteit, 
s mond el róluk véleményedet. Nincs a históriában lap, mellyen sokkal 
érdekesebb férfira ne akadhattam volna, mint az én hősöm, ki tulajdonkép 
egyebet nem csinált, mint két dissertatiót írt, tanacsnokoskodott, és 
szerencsétlenül meghalt. Belőle a történészethez hűn, alig lehet valami 
érdekest gyártani. Ha tehát munkámnak nagy publicuma leénd, ez nem 
a nyers anyag érdeme; de a földolgozásé. — Mikor végzed be Jósikát ? 
Én márcziusig alig adhatom regényemet sajtó alá, mert összesen hat 
füzet; s kevés időm van komoly foglalkozásokra. Aztán egy olly félre
eső falun, mint a hói lakom, ki vagyok én véve elememből, mindig 
unatkozom: sőt maholnap politikai mozgalmainkat sem birom kisérni. 
Hiszen, mindössze is csak az Erdélyi Hiradót, Budapesti Híradót és Pesti 

1 Eredetileg odaköltöznék volt írva, 
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Hírlapot jártathatjuk, aztán az Életképeket és Vahod (így!) lapját. Ezek
ből pedig — minden belbecsök mellett is — az ember legfölebb honi 
ügyeinkről értesülhet. Franczia és Német hírlapokat jártatni még most 
nincs módom s később meg nem leend szándékom; mert ha lehet min
dig Pesten fogok telelni. 

Országgyűlésünk már az ajtó előtt van. A magyar nyelv iránti 
törvényczikk késlelteti csak, mellyet Jósika * lényeges változtatások nélkül 
akar megerősíttetni: de Rosenfeld tanácsnok, — a szász érdekek kép
viselője — még eddig elé hatályosan és sikerrel gátol. — Hongyülésünk 
minden előjelek szerént silány fog lenni; mert a megyéket az úrbér 
főlzaklatta. Én a Pesti Hirlapnál az erdélyi dolgok szerkesztését átválla-
lándom, ha a hírlapirodalom szabadon fog mozoghatni s ha valahol 
követ lehetek, mire egyébaránt azon mértékben, melyben a szenvedélyek 
föl fognak zaklattatni, kevesebb kilátásom van. Mint ügyeim állanak 
örömmel fogom venni mellőztetésemet is, mert a szépirodalom szűk 
körében talán kevesebb csillogással, de több valódi haszonnal munkálód
hatott], mint a politika mezején, s utolyáfa is nagy kérdés: cur valle 
permutem Sabina divitias operosiores ? Mért akarjak fényleni, ha egyszerű 
körben is tudok hasznos lenni ? — Papirosom elfogyott s Így levelem
nek is vége. Szeresd barátodat 

Kemény Zsigmondot. 

4. 
Édes Miklósom! Szászváros 24-ik febr. 847. 

Egyik hírlapból olvastam, hogy nem vagy már Pesten; a helyett 
tehát, hogy együtt találkozhatnánk, csak levelem fog fölkeresni. 

Én innőn Aradra indulok. Onnan merre veendem utam, még nem 
határoztam el. Valószínű, hogy Pestre fölrárídulok, hol néhány hetet mulat
ván, viszont fölveszem sátorfámat és Prágáig meg sem állok. Itt addig 
várakozom mig Tiefenbach grófnő czimü regényemet, melynek két utolsó 
füzete a csehek közt történik bevégzendem. Aztán Triestbe s onnan 
Velenczébe, Rómába stb. vándorlok el. Ez az egyik lehetség. — A másik 
meg az, hogy Aradról mellőzve Pestet Fiúméba utazzam, és ugy nyargal
jak végig Olaszországon,2 s csak visszatérve telepedjem le Prágába. — 
Melyiket választom a két vonal közül — még bizonytalan. — 

Térjünk irodalmi ügyekre: Gyulai Pálnak már három füzetét alkal
masint kinyomtatták, s ennyi belőle a napokban jelenik meg; a többi 
füzetek is gyorsan következendnek egymásra; mert az egész regényt már 
bevégeztem s a könyvárusnak csak annyi időközöket kell késni, hogy 
midőn Gyulaiból a hetedik füzet kijön, rögtön rákövetkezhessek Tiefenbach 
grófnénak első füzete. Mert a két munka összefüggésben van egymással. 
Hallom, hogy a te Jósikád is hagyja el a sajtót, s hogy uj színmüved
től nagyon sokat reméllenek. — Eötvös is terjedelmes históriai regényének 

1 T. i. Jósika János, ki ez időben az erdélyi országgyűlésen királyi 
megbízott, vagy az egykorú hivatalos íratok kifejezéseit használva: commis-
sarius regius plenipotentiarius, avagy Hof-Komissär volt. 

2 így, "tollhibából. 
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harmadik kötetét végzi. Tehát mi hárman csak fogunk az idénre olvasni 
valót nyújtani szépeinknek. — Bár mennyire meg vagyok Hartleebennel 
mint a díjazásra nézve elégülve, mint pedig azon szívességéért, melynél 
fogva nem ragaszkodva pedantúl a szerződményhez akkor küld pénzt, 
mikor szükségem van rá ; még is szépirodalom helyett időm nevezetes 
részét politikai munkálatokra kell pazarolnám — mert az inkább jövedel
mez. A Pesti Hirlap nekem 24 vezérczikkért — igaz, hogy csak ebből 
áll aztán egy évi cyclus —• tehát 24 vezérczikkért biztosit körülbelől 1 000 
pengőt. Ha meggondolod, hogy egy ívbe több fér öt vezérczikknél, látni 
fogod, hogy ily kevés munkától a fönnebbi öszveg oly sok; mihez 
hasonló dijt Franczia országban szokás kapni, s nem nálunk. Mondják 
azonban, miként Eötvös is e szerint fizettetik, — s igy utoljára is termé
szetes, hogy néha a múzsát elhallgattatjuk a politika miatt. — Édes 
Miklósom! Kérlek irj vagy egy sort néha hozzám. Czimezd leveleidet 
Pestre; mert onnan mindig kézbe szolgáltatják bárhol legyek. A múlt 
ősszel alkalmam volt fiaiddal megösmerkedni; együtt vadásztunk, 
pisztolyazánk, fecsegtünk és ólvasgatánk néhány napot, — s mondhatom 
most is örömmel emlékezem vissza azon időkre. — Tudósits minő ter
vek főnek fejedben, miket irtál ? s egyáltalában emlékezz leveleid által 
is olykor meg 

hű barátodról 
K[emény] Zsfigmondjról. 

Külczím: Méltóságos Báró Jósika Miklós urnák Kolozsvár 
Bréd. Zsibó. 

Piros viaszba nyomott záró pecsét. 

5 
Édes Miklósom! Pest május l ikén 847. 

Te soha nem írsz nekem, pedig igen vágynám minél többet tudni 
állapotodról és foglalkozásaid felől. — 

Az én irodalmi viszonyaim itt meglehetős rendben vannak; a 
Pesti Hírlapba csupán 24 czikket irok évenként, mi alig teend többet 
négy ívnél s ezért Eötvössel és Treforttal bizonyos, az előfizetők száma 
szerint növekedő dividendben osztozam, mely ha ezentúl is annyi prae-
numeransunk leend, mint a mennyi most van, azaz 3400, akkor egy egy 
részre felül megyén 1000 pengőn. Sokkal rosszabban díjaztatik aránylag 
regényem, mert ennek egy kötetéért a közelebbi számolatok szerint nem 
kapok egészen négy száz pengőt. Persze csak az első kiadásért. Mert a 
második kiadást is megvette Hartleeben; de azért később fizetend. — 
Gyuláimból már két kötet jelent meg, igen tömött és sűrű betüjü ive
ken. Még hátra van belőle három kötet. — Utána rögtön Tieffenbach 
grófnőm megyén sajtó alá, ha t. i. időm leend szorgalmason írni. Ezt 
az Élet és Ábránd 1 kapcsolatban két apró regénnyel kÖvetendí. Ebből 
áll föllépésemnek első cyclusa. Később mi fog történni ? megválik. 

1 Az Éld és Ábránd helyett eredetileg Gyulai Pál volt írva, mit Kemény 
keresztül húzott s a javítást felibs írta. 
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A te Jósika Istvánod mikor hagyja el már a sajtót? Mindennap 
óhajtva várom, hidd el, hogy velem együtt a pesti közönség is, kivévén 
a Szemlének triumvirátusát, kinek tetszését sem te, sem Berzsenyi, sem 
Eötvös, sem Petőfy nem nyerhették meg, s kiknek az olvasó közönséggel 
szemben azon szerencsétlenségük van, mi az ők irányában jelesebb íróink
nak. Előfizetőik száma, mint haliám, alig megy százhúszra. 

Most a regényirodalomban nagy mozgalom uralkodik. Eötvösnek 
históriai rajza a mohácsi veszedelem előtti korból, már kész. Én olvastam 
e regény felét és szépnek találom. Czakó az ujabb korból ir regényt, 
úgyszintén Kelmenfi és Jókai. — Drámai literatúránk lassabban halad. 
De itt is történnek lépések. Degre és Czakó vígjátékot írnak. Eötvös egy 
ókorbeli szomorujátékhoz kezd. Teleki Laczi is már három felvonást 
végzett el egy drámájából. Hogy Szigligeti nem pihen, ezt tudósításom 
nélkül is jól tudod. Bár válnék valami literaturánkból! S bár nemcsak 
hatni, de együtthatni is szoknának meg iróink, a helyett, hogy most 
erejöket egymás leránczigálására forditják. Szegény Kuthy! — Ő vissza
vonult Pestről. Adósságai miatt csőd alá jutott és elliczitálták holmiit, 
még változók is voltak közte, Egyébaránt portékáinak nagy része becsén 
felül költ el; mert Forrayné s mások főként a házi bútorokat és könyveket 
nem hagyták zsidókézre jutni. — Legújabb irodalmi hír az, hogy az 
Életképek megszünendnek; mert a kormány épen ezen okból fölebb lép
tette Frankenburgot 600 pengőből 1500 fizetésre, s ki van kötve, hogy 
lapját senkire ne szállítsa át. A Honderű igen természetesen ez által 
mit sem fog nyerni; ellenben Vahot szerfelett örvend. 

A politikai élet nálunk élénkülni kezd, miolta tudatik, hogy István 
herczeg beutazandja Magyarországot, s aztán egy rövid országgyűlés 
fog megnyittatni, mit még a jövő tavasszal egy hosszabb követend. 
Battyáninál rövid időn az ellenzéki conferencziák elkezdődnek, s a con-
servativok is kiadták hosszas commentatiojokat előbbi programmjokról, 
melyben sokat részint elfacsarnak részint visszahúznak. Ezen iratot, ha 
két ívre nem terjedne elküldöttem volna neked és Wesselényinek; de 
igen súlyos lévén, ugy hiszem nem érdemli meg az utaztatást. István 
herczeg mindenütt határozottan nyilatkozik Ürményi és Luka féle emberek 
ellen, s mint haliam a haladó conservativokra akar támaszkodni. Nálunk 
is tehát ellőállanak a Peeliták, megválik mekkora sikerrel. — Dessewfy 
lemond a Budapesti Hiradó szerkesztéséről. —• Mert mint rebesgetik udvari 
consiriariussá teszik — Deák és Pulszky nőstől, Pesten mulatnak. 
Tompa Mihály egy nagy kötet verset bocsát sajtó alá, mik közt kitűnő 
szépek is vannak. — Hát Erdélyben mit csinálnak ? S te mikor jössz 
hozzánk ? Én Telekivel az őszen Sibóra megyek s ott hetekig ülünk; 
akkor vonuljunk együtt hárman föl Pestre. Még a legjobb faluban is a 
tél csak tél. — W.1 Miklóst üdvözöld ezerszer nevemben, s tartsd meg 
továbbra is becses barátságodban 

hű barátodat 
Kemény Zsidmondot, 

1 T. i. Wesselényi Miklóst. 
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IL 
Schedel Ferencz levelei. 

1. 
Pesten, sept. 6. 1838. 

Méltóságos báró Igazgató Úr! 

Van szerencsém jelenthetni Nagyságodnak, hogy a magyar tudós 
társaság, tegnapelőtt tartott nagy gyűlésében, végig menvén a múlt évben 
megjelent minden ágbeli magyar munkák során : azok közt sem becsesbet, 
sem szebb hatással munkálót s édes hazánknak inkább dicsőségére válót 
nem talált, mint mellyel literaturankat Nagyságod ajándékozta meg, 
regényei koronája-: Az utolsó Báthory-val! E legbensőbb meggyőződése 
által vezéreltetve, az academia egyes akarattal e munkának szánta az 
1837-iki koszorút, 200 aranynyi nagyjutalmát; s minthogy köz ülésünk
ben, mely szept. 9. délelőtt tartatik, Nagyságodhoz semmi esetre szerencsénk 
nem fog lehetni, a pénztárnok bízatott meg annak, Nagyságod képében, 
a nagy emlék-billikommal együtt átvételére. 

Mit midőn a. báró úrral hivatalosan, egyszersmind örvendetes rész
vételem kifejezése mellett tudatnék, magamat tapasztalt nagybecsű 
kedvezéseibe ajánlom, s megkülönböztetett régi tisztelettel vagyok 

A Mélt. Báró Igazgató Úr 
alázatos szolgája 

. . . D. Schedel Ferencz. 

(NB. A levél nyolczadrét >Magyar Tudós Társaság« nyomású papirosra 
van írva.) 

. 2. 

Méltóságos Báró Elnök Úr! 

A Kisfaludy-Társaság megbízásából vagyon szerencsém ezennel 
Evlapjainak díszpéldányát azon hálaérzés zálogául bemutatni, mellyre a 
társaságot Méltóságod mind fényes neve paizsának átengedésével, mind 

.. érdekeinek nagybecsű munkákkali nevelésével, lekötelezte. 
S a társaság újra megkísértettnek érzi magát Méltóságodat arra, 

mire két éven által kérte, és mind kétszer sikerrel, most is megkérni: 
t. i. az iránt, méltóztatnék a legközelebbi február 6. tartandó V-dik 
közülésünk emelésére bennünket ismét Musája valamely, habár kisded, 
de mindig becses, mindig lelkesítő ajándékával megszerencsélni. Nehogy 
azonban Méltóságod alkalmatlan faggatásnak vegye a társaság kérelmét: 
méltóztassék azt nem tettnek tekinteni, ha idő, kedv s körülmények leg
kisebb akadályt vetnének. Megjegyezvén még, hogy az Évlapok Ill-d kötete, 
mely az élőadásokat is hozandja, legott februárban sajtó alá megy, s 
júniusi vásárkor jelenik meg. 

Egy harmadik tárgy, miről a Méltóságos Urat hivatalosan tudósí
tanom kell, ez. A társaság szépirodalmunknak az irók nagyobb részétől, 



ADATTÁR 449 

valamint a közönségtől is mind inkábbi elhanyagoltatasa által arra 
indíttatott, hogy eddigi hatáskörét, mely a jutalmak kezelésére szorítkozék, 
kitágítsa: mire nézve szabályait megváltoztatta, s azokban e tágabb 
kör határait kitűzvén, munkásságának új mezőket jelelt ki. E szabályok 
szerint, melyeknek megvitatásában a Kis í'aludy-Társas ágnak szeptemberben 
Pesten volt vidéki tagjai is részt vettek, a társaság nevelni fogja tagjai 
számát; havi üléseket tartand, melyeknek tárgyai aesheticai és költészeti 
előadások lesznek; az Évlapokat rendesen folytatandja; Szépműtani 
Szemlét alapítand, mely a szépirodalom körét folyvást őr figyelemmel 
kisérendi; a jutalmakat nagyobbítani fogja; »Nemzeti Könyvtárt« adand 
ki, melyben szépirodalmunk jelesb Írói a XVI. századtól fogva meg-
jelenendenek, s mely Kisfaludy Károly munkáival nyittatik meg stb. 
E nagyobb terjedelmű munkálkodások a szerkezetben is kívántak változá
sokat ; mindenek előtt az elnökség egy elnök és helytartó elnök által 
rendeltetett vitetni; a részletes intézkedések folytatása az igazgató köréhez 
utasíttattak; jegyzőkönyv s egyéb irási ügyek vitelére titoknok rendel
tetett. Minthogy pedig a szükséges pénzerő összeszerzését meg kelle 
indítani: mielőtt az új terv egészbeni életbe léptetését megkezdenők, 
octóber 12. az új tisztviselőség is megválasztatott. Elnökké egy értelemmel 
Méltóságod emeltetett; helytartójává Schedius Lajos cons. választatott; 
igazgatóvá én; titoknokká eddigi jegyzőnk: mindezek három évre. 
S nekem hagyatott meg, jelenteném a társaság ez újabb intézkedését 
Méltóságodnak, kérvén egyszersmind, hogy azt szívesen fogadni, s 
társaságunkat ezentúl is hozzájárulásával díszesíteni méltóztassék. 

Midőn tehát e levelem rendivel addig is, mig az új szabályok 
nyomtatva lesznek, Méltóságodat a történtekről röviden tudósítanám, szokott 
megkülönböztetett tisztelettel vagyok 

Pesten, octóber 21. 1841. 
A Méltóságos Báró Elnök Úrnak 

alázatos szolgája 
Schedel Ferencz. 

3. 

Méltóságos Báró Elnök Úr! 

Ez órában veszem Méltóságodnak f. fi. 18. kelt igen becses levelét, 
melyet »Bornemisza Anna« tegnap előzött meg. Ma biztosságban fel
olvasta Székács; közönségesen tetszett, s Székács kedvvel fogja előadni. 
És mert öt negyedig tart legalább, megváltoztattuk az ülés (előlegesen 
tervezett) rendjét, s nem vég helyre tesszük (iuxta illud: végén csattog 
az ostor), hanem hogy ki nem fáradt figyelemmel hallgathassák az álló 
hallgatók is, mindjárt a titoknoki jelentés után. Az ülés febr. 6. lesz, 
d. előtt 101j2 órakor. — Használat után azonnal át lesz adva a 
munka Heckenast úrnak, s hálánk előleges lerovása mellett várjuk azt, 
mit Ngd Évlapjaink IVd kötete becsesítésére fog szánni. Csak mellesleg 
említem, hogy propter integritatem actorum igen óhajtható lett volna 
ugyan Bornemisza Annát az Évlapokba is betehetni, mint egykor a 

Irodalomtörténeti Közlemények. XTX. 29 
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Beduin leányát, s mivel az Évlapok kevés példányokban jelennek meg, 
s tartalmának nagyobbrésze komoly, aligha sértené e felvétel egy novella
gyűjtemény érdekét: minthogy azonban e kérelem teljesítése a Heckenasttal 
levő viszonyával Ngdnak összeütközhetik, ne méltóztassék e sorokat 
gyengédtelen kérésnek, hanem inkább csak kérdésnek tekinteni, melyre 
a felelet parancsolatnak fog tekintetni kis társaságunk által. 

Az Évlapok Ngdat illető példánya Névkönyvestül útban van Méhes 
felé, ki azt bizonyosan Szurdokra fogja odázni. 

Örömmel tapasztaltuk ma, hogy a M. Úr ere folyvást régi gazdag
ságához híven forr. 

Kolossváry Sándor halálával megnyílt az academia tiszt, tagjai 
közt azon hely, melybe szerencsénk lehet Ngdat a legközelebbi nagy
gyűlésben beválasztani. 

Tartson meg Ngd. mind engem nagybecsű bizodalmában, mind 
kisded társaságunkat szíves részvételében. 

Ki őszinte igaz tisztelettel vagyok 
Pest, jan. 31 . 1843. 
A Mélt. Báró és Elnök Úr 

alázatos szolgája 
Schedel F. 

Külczím: Méltóságos Branyicskai Báró Jósika Miklós Cs. k. 
kamarás, m. acad. ig. tag s Kisfaludy Társasági Elnök Úrnak, Szurdokon, 
Debreczen, Bréd felé. 

(Piros viaszba nyomott záró pecsét.) 

4. 
Méltóságos Báró Úr! 

Midőn Méltóságodnak a m. Academia által múlt évi octóber 7. 
tiszteleti taggá választatásáról szóló oklevelet szerencsém van ezennel 
megküldeni, azt az óhajtásomat fejezem ki, bár méltóságodat e kapocs 
által még igen sok évek során láthassuk hozzánk kapcsolva; s ez évek 
mindenike új virágokat fűzzön dicsőségének koszorújába. 

Tartson meg Méltóságod ezentúl is tapasztalt baráti indulataiban, 
ki megkülönböztetett tisztelettel vagyok 

Pesten, április 4. 1844. 
A Méltóságos Báró Úr 

alázatos szolgája 
Schedel Ferencz. 

5. 
Méltóságos Báró! 

Jelentem hogy jan. 28. Msd. Elnökké, Schedius Ur helytartó elnökké, 
én igazgatóvá, újra elválasztattunk. Uj tagjaink : Császár, Kuthy, Szig
ligeti. — Közülésünk holnap 10 1 \% órakor lesz, a vármegye termében; 
de még elébb 9-kor ülésünk az acad. termében. Programmunk ez: 
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1. Méltóságod megnyitója, 
2. Titoknoki előterjesztés 
3. Kís János Elégiája 
4. Az Umérek 
5. Székács Satirája 
6. 7. Jutalom hirdetések. 
8. Vörösmarthy Hymnusa. 
Megyén az aláirási ív a holnap 2 órakor a Casinóban leendő 

közebédre is. Úgy hiszem, Mgd. nem fog hiányzani. — Még azt jegyzem 
meg, hogy a magistratus kardosán jő. 

Pest, febr. 5. 845. 
Igaz tisztelője 

Schedel F. 

(NB. Ez a levél egy nyolczadrét papirszelet egyik oldalára van írva, mely 
papirszelet eredetileg egy Schedel Ferenczhez intézett levél be nem írt részét 
képezte, mint azt a papirszelet második oldalán csonkán maradt következő czím 
mutatja: »Tek. Schedel Ferencz úrna(k) . . . . titoknokána(k) . . , ,«.) 

6. 
Méltóságos Báró ! 

Sietek szept. 1. költ becses levelére válaszolni. Fel volt téve, hogy 
a RegulyJcönyv szépirodalmi részét Jósika nyissa meg, s igy az esdekelve: 
várt novella nem késett el, hanem csak ugyan igen óhajtva váratik. 
Méltóztassék azt levélpostán küldeni. 

Örömmmel értettem a kedves sorokból Ngd folytonos munkásságát: 
.mert ezt nem lehet »vegetálás«-nak nevezni, Szeretem, hogy görög tárgyra 
jő most a sor: a tárgyak válogatása korok és népek szerint mind az 
irót ója meg az egyszinüségtől, mind az olvasó kedvét ébreszti. De bátor 
vagyok emlékeztetni, hogy Ngd az allegóriái költészetben is szerencsésen 
próbálkozott már meg, s Helionét nem ártana még egy pár társsal meg
ajándékozni. 

Egy történeti regényt is igér a levél. Van, vagy nincsen tárgy, 
én — mert hisz ez nem lesz, s ne is legyen utolsó — Balassa Bálintra, 
a szinte költőre, óhajtanám figyelmét fordítani. Azon kevés bizonyos, mit 
róla tudunk, igen regényes, s azt mit nem tudunk, csak sejteni lehet, 
szinte regényes anyaggal lehetne pótlani; a kor, viszonyok, s e költőnk 
lelkülete ilyenre nem csak felszabadít, de úgyszólván felhív. Kisfaludy 
Sándor is felhasználta, de el még nem használta. 

Heckenast megkért, hogy a Báró úr Regényei új kiadására ügyeljek 
fel, s ezt nevem alatt. Hagyj legyen szabad Ngdtól kérdeznem, miben és 
mennyiben nyerek szabad kezet a nyelvezet körül ? Hogy a kiadó a 
nyelvtani körön túl könnyen nem mehet, magában értetik; s a mennyiben 
itt ott egy vonással gondolja a nyelvi rajzot is correctebbé tehetni, az 
iró sajátságait tisztelni tartozik. Minden esetre szükséges leszen, hogy a 
Báró intentioit ismerjem. Szellemét ismerem, s az egy noli me tangere 
előttem. 

29* 
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A Kisfaludy-Társaságról két fontos újságot irhatok. Első, nem 
örvendetes, az, hogy a főhg. a párfogóságot deprecalta, s mi még eddig 
nem központosultunk senkiben; más, az örvendetes; az, hogy Aristoteles 
Rhetoricája, görögből, készülőben van számunkra Kis János Nestorunknál. 
Örvendetes sikere volt a népdalok beküldésére tett felszólításnak is, s 
Erdélyi most a gyűjtemény terve kidolgozásával foglalkozik. Ngdat kérjük 
most, hogy Erdélyben bocsátana felszólítást saját elnöki nevével, az ottani 
lapokban, hogy az Erdélyben élő népmondák, regék és dalok gyűjtését 
vállalnák fel azon hazánkfiai, kiknek erre módjok s alkalmok van. 
Az academiai kis gyűlések reformtervet készítettek, mely ki is nyomult, 
hogy elkészültén jöhessenek a tagok nagygyűlésre: bár Ngd. is itt volna 
akkorra — Nov. v. Decz-ben lesz. Ez a legnevezetesb, mit e tárgyakban 
irhatok. S ezek után szíves válaszát kikérvén, megkülönböztetett tiszte
lettel vagyok 

A Mélt. Bárónak 
Pest, sept. 7. 1845. 

alázatos szolgája 
Schedel Ferencz. 

Külczím: Méltóságos Báró Jósika Miklós Cs. K. Kamarás és 
M. Acad. tiszt, tag Úrnak, a Kisfaludy-Társaság Elnökének. Szurdokon. 
Debreczen, Bréd felé. 

(Piros viaszba nyomott záró pecsét, csonkán.) 

III. 
Gál János levelei. 

1. 
Barátom! 

Eltelék öt éve, mint öt csepp víz a tengerben, észrevétlenül múla 
e kevés, de életünk rövid pályáján fontos idő, mióta Szurduki regényes 
lakodban vendéged valék. Midőn komor tárgyaink közt néha feltünedező 
szelídebb perczekben a nagy Szamos zöldellő partjain oszlatnók gond
jainkat : egy agg regéről szólék, a szép Zámfiráról. E rege ősatyáink 
mondái után marada fen Erdély zajongó történeteinek azon korából, 
midőn viharok közt a társasági kötelek szét bomolni indulván, szabad 
kör nyila minden jellemnek, kifejlődni mindazon határokig, melyeket a 
keblünkben rejlő szikra fellobogva, önkényüleg jelele ki. Ideje az Abafid, 
s utolsó Báthoridban rajzolt történetek közötti időre esik; egy kapocs 
a kettő közt, melyben kis honunk a két első Báthorik alatti, kétesen 
csendes állás után, Báthori Sigmond változékonysága által felzavartatva, 
küzd beljében és küzd a külfölddel, mindenkiben ellent tanál, s határo
zatlanul vív a török hatalom s magyar korona közt; mig végre az 
utóbbival csaknem minden egybeköttetés felbomolva, a Bocskai, s utolsó 
Báthori kora kifejtik. Történeti helye változó: vadon, regényes, kies, dús 

. 
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termékeny, sat.; kedves előttem csak azért is, mert legérdekesb szaka 
azon vidékekre esik, melyeken lakva, éltem tavaszát lelejtém, s talán a 
hátralevőt is lelejteni fogom. Főbb vonása : polgári hatalom által fel nem 
tartóztatott akarat, hói erény szintúgy, mint bűn korlátlanul munkál; 
midőn az erény erőszak által diadalmaskodik; a bűn pedig nem válik 
a hatalom miatt kétszínkedéssel teljes elfajulásra; mívét erőszakkal kezdi, 
feltartózatlan folytatja, s néha munkássága közt egy erényes felvillanás 
megszelídíti; mert a szívből a jónak érzetét ármánykodás teljesen nem 
oltá ki. 

Barátilag kivánád, hogy e regét levelembe foglaljam: legyen 
óhajtásod teljesítve. 

Alsó Fejérmegyének lapályos köréből, melyet éjszak s nyugat felé 
szikla gerinczek karólnak körül, alsó Gáldnál egy keskeny völgy nyílik 
az éjszaki havasok felé. E völgyben fekszik sziklás hegyek közé építve 
de termékeny szöllőkkel le a szegény kunyhókig körül ültetve Csáklya 
nevű falu, elnyúlva egy havasi pataknak mindkét partjain. A falu alsó 
részén a völgy tágulva, szőlővel hímzett kerek domb emelkedik két oláh 
templommal, melyen regénk korában állott a szép Logofet Zámfira udvara, 
mellette egy keleti szertartású templom. Attya Logofet János, kinek nője 
egyik oláhországi vajda leánya, s Mihály vajdának, Erdély hatalmas 
kényurának közel rokona volt, Báthori István idejében jött Havasalföldről 
Erdélybe, Báthori Kristófnak meghitt embere volt; de nőjével együtt 
Sigmond uralkodása alatt elhalván, a zajgó világtól e regényes havasi 
lakba voná magát félre Zámfira, mint ifjú özvegy, serdülő testvérével 
Marinkával, és kis fiával Rácz Ádámmal. Első férje Rácz Péter pár évi 
házas éltek után elholt volt. Mihály vajdának hatalmát erőszakjai 
gyengíteni kezdvén, mint a vajdának rokona, e havasi tájon kívánt 
bátorságban maradni mindazon üldözések ellen, melyeknek a helyesen 
számító Zámfira által előre gyanított elesése után, a vajda meghittjei 
kitéve leendenek. A miriszlói ütközetben Mihály hatalma Csáki István 
és Básta által megtöretvén, feltűnt ismét Mihály Erdélyben, de Thordánál 
megöletvén, Zámfira helyzete nehezebbé válik, midőn a Mihályt meg
gyilkoltató Básta az előbbihez hasonló kényúr lesz és a szétdúlt Erdély 
nyomorjainak enyhítésére egyetlen útúl mutatkozik Erdélynek Rudolftól 
s a magyar koronátoli telyes elválása, és török védhatalom alatt választott 
fejedelmek általi kormányzása. Az erre törekedő párt előtt gyanússá válik 
mindenki Mihály vajda pártfogoltjai közül. A fiatal özvegy Zámfirának 
szépsége, gazdagsága, és női szelídséggel s keleti áhitatossággal párosult, 
s azon idő viharai közt harcziassá fejlődött férfias jelleme, menten az 
álnokság, gyávaság és szűk elmének minden szennyétől, nagy tekintetűvé 
tevék őt Erdély előkelőbb férfiai előtt minden szándékolt elvonulása 
mellett; és gyanú lesz, hogy ő Mihály pártjának töredékeit egyesíti 
Básta erejével, és ezen egyesült erő a külön fejedelemségre törekvő pártat 
megsemmisíteni, s Erdélyt Rudolf császár birtokaival telyesen összekapcsolni 
elhatározta. A külön fejedelemségre törekvők a szép özvegyet tárták azon 
tekintélynek, kinek havasi lakában alattomban az ellentöredékek egyesül
nek. Őt elfogni, a választott fejedelmet akarók kezébe keríteni elhatároztatik. 



454 ADATTÁR 

Erdélynek egy más kies táján, a kis Küküllőnek ligetekkel vegyült 
virágos rétekkel, és dús kalászokkal hímzett, szőlőhegyekkel díszes 
völgyéből egy mellék völgy vezet azon hegycsúp alá, melynek déli alján 
Váralja nevű falu nyúlik el. A csúpnak kerek tetején hajdan Avarok 
Chágánjainak kerek kis földvára állott. Történetünk idején itt lakott Kapi 
György; az ős kor elkopott míveit idejebeli építményekkel erősítve, 
várában magát vívhatlannak véle. Komor, harcznak edzett férfi, túl a 
közép koron; Mihály ellen Csáki Istvánnal tárta, egyetlen fiacskáját 
kevéssel a miriszloi ütközet előtt eltéveszte, mi miatti bánatában nője 
csakhamar elhala; de nem merőben áthathatlan a szelídebb érzésektől. 
Szive hasonló az érczhez, melyet körülmények gyilkoló fegyverré edzenek, 
de mely, ha szelíden érintetik, kellemes hangokat adhat. Pár órai távolra 
a kis Küküllő jobb partján, hol a tágas völgy közepéig benyúló csere, 
nyár és fűz ligetekkel övezve, mint egy angol kert oldalára épülten, 
terül el Mikefalva, lakott az ifjú Jármi Mihály, csínos Ízlésű falusi lakában 
a természet ártatlan gyönyörei közt, most előbb lépve fel, mint férfi az 
élet viharos pályájára; telyes szíve a tavaszkor merengő keserédes érzé
seivel, melyet a vészek napjai érzéketlenné edzeni, még elég sűrűn nem 
jövének. Jármi atyja Magyar országból költöze bé, a török által feldúlt 
hon helyett békésebbet keresni. Jármi szülőinek kora elhunyta után, 
atyának hajdoni barátjával Kapi Györgyei a bizodalmas viszonyt fen-
tartotta; nála mindig szívesen fogadtatott, kivált közeli rokona Kapi 
Borbára által, ki a várban Kapiné holta után a gazdasszonyi munkás 
tisztet zsimbelődő élességgel és báttyára is kiterjedő fensőséggel folytatá, 
és a harmincz éven már túl hordozott szűz pártát elunva, némi czélokat 
táplála, miként az ifjú Jármi érzékeny szíve a leánykodást megszüntetendi. 

Kapi György a külön fejedelemségre törekvők egyik hatalmas 
főnöke vala. Nála határoztaték el a párt főbb emberei által Zámfira 
elfogása; és a tervnek minél csekélyebb viharral véghez vitele reá bízatott, 
mert Básta ereje nagyobb vala még, mintsem Báthori Zsigmond utolsó 
kiveretése után e párt nyílt harczban fel merne lépni. Kapinak kéme és 
titkos vállalkozásokra megbizottja vala Brankvicz János, egy Tövisre 
telepedett görög bevándorlóit; ő ezáltal Zámíirának minden körülményeit, 
sőt többet a valónál, tuda. Brankvicz álnokul állítá, hogy Zámfira 
udvarában elrendezetten koholtatik Básta egyetértésével a más pártnak 
leöletése, jószágaiknak elkoboztatása, sat; és Kapinak ajánlkozék, Zám-
firát nyílt harcz nélkül kézre keríteni, Kapinak fogva átadni. Kapi az 
ajánlást elfogadá. Brankvicz gyáva ön személyében a harczias Zámfira 
ellen fellépni, haramiákat bérel, kik a esáklyai havasok tetején egy 
szikla üregben tanyászának. 

Tövisen állott e rege idején Bálintitt Jánosnak kastélya. Bálintitt 
egy huszonöt éves férfi, hős a harczban, szilárd jellemében, szelíd a 
szenvedőkhez, kérlelhetlen az ártatlanság üldözőihez, testtel lélekkel hazájá
nak híve, ki élte legszebb korában látá Mihály 'és Básta kegyetlenkedéseit, 
kík a császár által honszabadítókúl küldetve, hongázolóvá válának, és 
nagy tekintélyű minden pártok előtt. 0 lelkéből szerété a szép fiatal 
özvegy Zámfirát, s Zámíira viszont őt; de Zámfirának Mihály vajdávali 
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rokonsága a Mihály kegyetlenségeit gyűlölőnek lehetlenné tevék a nyílt 
fellépést a szép özvegy elnyerésére. Brankvicz esmérve Bálintittnak Mihály 
aránti hajdani gyűlölséget, kevés idővel a tett perczei előtt vállalatát 
előtte felfedezi. Bálintitt eliszonyodik a tervtől, melyet Zámfirája ellen, 
kit titkon és reménytelenül szerété, és kiről a honmentők ellen semmi 
alyas szándékot ép szíve fel nem tehete, haramiák által véghezvitetni 
lát. Azonnal harczra kél, és siet Zámfira mentésére. De midőn Csáklyára 
ér: Zámfira lakát már feldúlva tanálja. Azonban Zámfira még nincs 
elfogva, mert a haramiák közül egyik, kinek beteg gyermekét Zámfira 
egykor anyai gonddal táplálá és gyógyítá, élte veszélyével kevéssel a 
rohanás előtt értesíti. Zámfira a haramiák nagy erejét esmérve, szaladás-
ban keresi menedékét. A falu felső végén a völgy kősziklák közé szorul; 
balról a meredeken gyér bükkös erdő másfelől meredek kopasz szikla 
vonul, melynek kezdeténél az út jobbra félre kanyarodik, és viszen a 
szikla háta megett, honnan a szikla tetejére is feljárhatni, a havasra. 
A sziklának patakfelöli oldala leomolva, függőleges meredeken, kopaszon 
emelkedik a patak felől éjszakról; alig enged aljában egy ösvényt, hol 
gyalog a kövek közt bátortalan lépésekkel haladni lehessen. A szikla 
egy csúpan végződik, hasonlólag egy goth templom végéből kinyúló 
idomtalan toronykához, és az oláh ajkú lakók által máig Beszerikának 
neveztetik. A szikla végén jobbra, tág nyilas vonul a pataktól felfelé 
az eltért havasi útig, melyen túl a táj hátulján más két hegyes szikla 
rekeszti el a láthatárt; e két szikla régen egy valának, de a tetejekről 
lezuhanó patak ezeredekig öntve cseppjeit, ketté mosta. Itt zuhan le a 
két szirt megül azoknak magosságán kihaladó csáklyai patak; a szikla 
beljében három medenczékben háromszor áll meg, és zuhan moraj közt 
lejjebb, mig végre a földet érve, kis távolra alája rejti magát és forrongva 
felbuzog, s tovább halad. A patak melletti ösvényen ide sietett lakjából 
Zámfira és testvérével Marinkával, s három éves kis fiával a sziklaüreg 
medenczéjében rejté magát. A haramiák megértik Zámfira menekülésének 
irányát, utána sietnek. Nyomban halad utának Bálintitt, és harcczal 
enged minden lépést; de a haramiák által, kik Zámfirát a havasra 
menekültnek vélik, a havasra térő útan felnyomatik, s folytonos vívás 
közt felér a templom szikla tetejére. A haramiák által megsebesítve, egy 
véletlen lépést teszen és a szikla felső törpébb oldalán, a zuhatagtól 
nem messze, leesik, s eszméletlen rogyik össze. A harcz lármája és a 
szeretett Bálintitt szava Zámfirát kijebb csalja ő látja a leesőt, önkéntelen 
felsikolt; a haramiák reá tanálnak; Zámfira mint egy Amazon védi 
tőrével magát, testvérét, gyermekét, de legyőzetik. A haramiák a bájos, 
szelid Marinkával és kis fiával együtt elhurczolják; de félve az ájultan 
hagyott Bálintittói, egy darabig a havasok közti szikla barlangban tartják. 

Bálintitt felgyógyul és egy viszontagoltnak nem tudott szerelem 
hevétől űzetve, s kételyeitől kínozva, mindent megteszen Zámfira meg
mentésére, de reá nem talál. Végre Brankovicz szavai után elhatározza, 
Zámfira ellenéhez Kapi Györgyhez folyamodni. Útjában az ifjú Jármi 
Mihályt meglátogatja. Járminak lakát a Küküllő választja el egy százados 
cserfáktól árnyékolt kis erdőtől, mely a Küküllő balpartján, szembe a 
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faluval, zöld előfüggönyül áll a Jármi laka, azt mosó Küküllő és a sík 
völgy lapály virágos rétéi közt. A csendesen hömpölygő folyam a századok 
viharait túlélt tölgyek lombjai, a kis erdő komor sűrű árnya, az erdőn 
túli lapályon elnyúló messzi kilátás, a völgyet karoló két hegygerincz 
emelkedéseiről letekintő számos falvak, a dús termékeny vidék délre 
szőlő tőkkel, a más oldalon a hegyháton erdő prémzettel zöldelve, — 
mindezek a Jármi merengő kedélyét bármi viharos idők közt a természet 
gyermekének ép érzékenységében tárták. — Hajnalban a kis erdő sűrűje 
közül női sikoltásokat hallanak : a két ifjúnak szabadításra felfegyverkezni, 
és a Küküllőn átrohanni, pillanat míve vala. És látják a kis erdőben 
egy agg tölgy alatt Brankoviczot, ki néhány haramia segedelmével 
hurczolja Zámfiirát s testvérét Kapihoz, A két ifjú harczra kél; Jármi 
Marinkát megszabadítja; Bálintitt Brankviczczal harczol, Brankvicz elesik, 
de néhány haramia paripáikra kapván, Zámfirát elhurczolják Kapihoz 
Váraljára. Brankvicz a halállal küzdve, rossz lelkiismeretének kínjait 
érzi, és kijelenti, hogy ő Mihály vajdának is Kapi ellen, szintúgy zsoldosa 
vala, ki a Csáki Istvánnal ellene szövetkezett Kapinak fiát a miriszlói 
ütközet előtt kevéssel általa ragadtatá el, és az mindeddig a haramiák 
sziklabarlangjában egy haramia nő gondjai alatt elrejtve él; Mihály leesése 
után is, félve Kapinak boszujától felfedezni nem meré;- és e bűnök 
barlangjában hagyatott Zámfira kis fia is. 

Kevés idő múlva beüt Székely Mózes vegyes hadával Erdélybe; 
a külön fejedelemségre törekvők által segíttetve, előre győz; de a Bástától 
felszólított Rádul oláhországi vajda által legyőzetve, életét fejedelemségé
vel együtt elveszti. Marinka, a minden támasztól megfosztatott serdülő 
leány, ily körülmények közt csak Jármi lakában lehete bátorságban. 
A Marinka és Jármi szivében az első szerelem lobja fejlődik; a női 
illedelemrőli gyöngéd fogalom és önfentartása aránti kötelesség küzd 
elméjében; szerelmek nyiltá lesz, és Marinka mégis jegyese házánál marad, 
szíve elméje ezt javalja. Marinkától nyeri az első reménysugárt Bálintitt, 
hogy Zámfirája szintúgy érez iránta, mint ő. De Kapi, az őszülni kezdő 
Kapi is, ki előbb Zámfirát, megértve Bálintitt és Jármi védelmét, egy 
erdők közti kolostor romjai közt rejté el, Zámfira aránt hevülni kezd, 
és várában, egy jól őrzött szobában néha szerelmével ostromolva, tartja. 
Szabadsága visszaadásáról mit sem akar hallani. Borbára észreveszi bátyja 
megifjúlt hajlamát, és a házi fensőséget, s idővel bátyja maradéktalan-
ságában reá szálló dús örökséget féltve, fortélyos ag leányi modorban 
tapogatózik Zámfira szíve körűi, s kétesen nyílik fel előtte Zámfirá-
nak Bálintitt aránti szerelme. Járminak a Kapi házzali barátságos 
viszonya és Borbárának báttya szerelme elleni terve módot szolgáltat 
Bálintittnak, egy a várból kiszolgáló földalatti úton Zámfirával talál
kozni, szerelmek nyílta lesz, Zámfira Bálintittnak lelkére köti kis fia 
megszabadítását, és mint érzékeny szerető, s érzékeny anya válik el. 
Bálintitt Brankvicznak halála pillanataiban tett vallomása nyomán Jár
mival egyesülten a haramiákat titkos barlangjukban meglepi, szövet-
ségöket, mely azon szétbomlott polgári álladalomban rendszerezve vala, 
szétdúlja és Zámfira fiát a tizennégy éves Kapi Leonárddal együtt meg-
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szabadítja; s mint egyenes lelkületű, a megszabadítottnak árrán Zámfira 
szabadságáért előre nem alkudozik, hanem egyenesen atkához viszi. 
Az atyai érzés az elvadult Kapi Györgyét megszelídíti; ő most tudja 
meg Bálintitt és Zámfira szerelmöket, késő korban ébredt hajlamát legyőzi, 
s Zámfirát Bálintitt karjai közt szabaddá teszi. — Marinka a Jármi nője 
lett. — A választott fejedelemség eszméje mindinkább fejlődik; Básta 
Magyarországra visszavonul; Bocskai erdélyi fejedelem lesz. 

Eddig a rege; és ez szolgáljon anyagúi egy új regényedre, melyei 
a magyar irodalmat megajándékozod. Isten veled! Légy oly boldog, 
minő csak lehet halandó a földön, óhajtja 

barátod 
Gál János. 

Kisfalud. Februárius 29-én 840. 
Kedves Barátom ! 

Múlt levelemben tett igéretemet reményemnél előbb telyesítem. 
lm' küldök neked egy terjedelmes személyzetet a Básta s Mihály vajdák 
körüli időkről, némely személyek jellemeire, körülményeire sat. kiterjesz
kedve. Kérlek, vedd ezt hű barátodtól, mint egyenes barátsága legszívesebb 
jelét, és ezen kis fáradságért adj a Magyarnak s kőztek barátodnak 
egy nagy jutalmat: Básta korából egy erdélyi — - nagyobb munkáid 
mintájára szabott regényt. A kor regényes, borzasztó, alkalmas mind 
anyagi, mind szellemi erők kifejlődésére, és történet-dus. A szerencsétlen 
Bátori Bibornok fejedelemségre emeltetésétől Bocskaiig mi kevés üdő, és 
mégis mi köny-, s vérözönnel és történetekkel telyes! Kérlek, ne vesd 
meg Barátod szíves kérését, írj ezen üdőkről. 

Hozzá kezdek tehát a magános személyekhez, kiknek magános 
történeteiket te a köz érdekhez és történetírás adataihoz kötni, s így a 
históriát regénynyé alakítani fogod. Még a Bátoriak előtt élt Havas
alföldének (Oláhországnak) egy vajdája Mirchiás nevű. Élhetett ez még 
Bátori István idejében is, mert 1576-ban kapom az első adatot, hogy 
megholt, Ennek maradékairól, kik Erdélybe Báthori István és Kristóf alatt 
telepedtek bé, lásd előbb a következő vérségi táblát: 

Mirchiás Vajvoda Tras-f Stána, kinek férje 
salpiensis ennek leánya\Pytesdi Logofet János' 

Logofet Zámfira fGalgói 
"3 első férje Rácz Péter\Rácz Ádám 
ö másdik férje í Bálintit Éva 
9i Bálintit János\ Bálintit György 

Logofet Marinka 

NB. Logofet Zámfirától első férje Rácz Ádám által jönnek le a 
Szolnok vármegyei Ráczok, 2-ik férje Bálintit János által pedig a Bálintitak, 
kőztek az atyám és én. Ezen kis jegyzést csak azért irom, hogy lásd, 
miszerint barátodnak ereiben Fejedelmi, még pedig Oláhországi Fejedelmi 
vér csergedez!! Lásd! Ezt én s te nem tudtuk volna Szurduk nélkül, 
íme Bethlen Domokosnak társa vagyok ! — — — Most már a dologra : 

Mirchiás atyjafia volt Mihály vajdának, miről ? végére nem tudtam 
járni, alig ha nem volt a Mihály atyjának testvére. 
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Logofet János, a Mirchiás veje, és Szidna ennek felesége 1576-ban 
élnek; és nincs okom állítani, hogy a Básta idejében mint öregek ne 
éltek volna. Erdélybe ezek jöttek bé. 

Logofet Zámftra életének virágszaka esik a Báthori Zsiga idejére. 
1602-ben Zámfirának első férje Rácz Péter már meg volt halva; ő ekkor 
már Bálintit Jánosné volt, és Bálintit Éva 1602-ben már meg volt s 
puellának iratik. 

Zámfira igen szép, erőteljes, bátor, elszánt, ájtatos, adakozó, 
szegényeken segítő és a veszélyben segélyre kész lelkületű volt. Annyá-
nak Mihály vajdáhozi vérkapcsolata mellett is férje Bálintit János és 
vele hív nője, Bátori háznak barátja volt. Bálintit János Báthori Zsig
mondnak cohsiliariusa, de azután, midőn már Báthori Zsiga csillaga sok 
változás után telyesen elváltozva elhunyt Erdély felett, a Bocskai párthoz 
ragaszkodott; innen nemcsak a Mihály eleste után semmi csonkulást 
vagyonjai nem szenvedtek az Erdélyiektől, sőt Rákóczi Zsigmondtól (a 
Bocskai párt kijeleltjétől) később férje Bálintit János egy kiváltságlevélben 
bizonyos jókra regius consensust nyer; ez az én adatom a Bocskai 
párthoz ragaszkodásáról. 

Zámfira szépségének híre máig a hagyomány szerint meg van, 
jószágaiban máig a hagyomány szerint szép Zámfirának emlegetik. 
Bőkezűségét adatok, oklevelek bizonyítják. Áhitatosságát két általa épített 
templom : a Tövisi és Csáklyai Alsó-Fehérben. A tövisi templomban van 
sírja és szobra; igen szép volt. 

Zámfira mint fiatal özvegy ment férjhez 1602. előtt néhány évekkel 
Bálintit Jánoshaz. 1602. után véletlenül született fia Bálintit György. 

Testvére Marinka ki volt, mi és mily jellemű volt, nem tudom. 
Ezzel csinálhatsz regényedben, a mit tetszik. 

A Ráczok közül valamelyik: vagy Péter, vagy a Zámfira fia 
Ádám, Bethlen Farkas históriája szerint hajdú vezér volt, ezt lásd onnat. 
Rácz Ádámnak felesége Toroczkai Drusiánna volt. Ezen házasság a 
Básta idejében, vagy azután nem sokkal (mikor neked tetszik) köttet
hetett. 

Zámfirának következő Jószágai voltak birtokában első férje Rácz 
Péterné: Galgó, (itt curia) Magura, Pojána, Falkusa, Disznópataka, (ezek 
egész faluk) és Bogáton rész — mindezek belső Szolnokban. Tehát még 
Szurduk, s a Tikói vár is belé jöhetnek Regényedbe. Második férje Bálintit 
Jánosé: Hunyadban mind: Berekszón, Alsó Szilváson, Pokloson (itt curia), 
Galaczon, Füzegyen (mindezek részek, nem egész faluk) és Deésen. 
Mindkét férjéé : Vadverem, egész falu (fele Ráczé, fele Bálintité) és Tövisen 
(mind Bálintitnak, mind Rácznak curiája), mindkettő Alsó-Fejérben. 
Tövisen a Bálintité kastély alakú volt, melynek romjai ma alig látszanak. 
Tulajdona volt: Alsó-Fejérben Csáklya és Tóhát, és B. Szolnokban 
Kis-Ilosva egész falu, Kis-Ilosvát ő vette pénzével, a többi attyáról szál
lott Zámfirára. 

A Logofet János idejében 1576 táján élt Barcsai Gáspár is, 
Jelesen a Zámfira birtokaiból Csáklyát Barcsai Gáspár kapta volt Dona-
tioba és mint első szerző el is adta Logofet Jánosnak és Sztánának 
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egész falut határostól együtt ezer darab aranyért. Ez olcsó vásár volt 
úgy é? Barcsai Gáspár élhetett a Básta idejében is, de már akkor 
öreg korban. 

Tövisen a Bálintit János és Zámfira kastélyának szomszédja volt 
egyfelől Brankvitz János familiáris Serenissimi principis Lugoriensis; 
más felől egy Dumitrás János nevű görög — 1602-ben. 

Ugyan Tövisen a Rácz Ádám curiájának szomszédja 1602-ben 
Lészai Ferencz. 

Logqfet János Bátori Kristófnak kegyes embere volt, és egy 
általa adott Consensualis levélben említtetnek, Logofet Jánosnak »summa 
animi promtitudine« tett érdemei. 

1602-ben Bátori Zsiga fejedelemnek secretariusa volt: Joannes 
Jacobinus. Ez ír alá egy általa kiadott adománylevelet. 

1607-ben Kassai István Rákóczy Zsigmondnak Secretariusa, Pelki 
János pedig Cancellariusa volt. 

Ha még több személyre is van szükséged: imé egy csomó szomszéd
sági főbb birtokosnak, nemesnek és parasztnak lajstoma, bizonyos azon 
üdőkbeli beigtatásokról költ oklevelek szerént; u. m. 

^57^-ban Alsó-Fejérben Csáklya mellett főbb birtokosok : Felgyógyi 
Nagy Máté, Ifjú János Fehér Vármegyei Főispán, Vajda Miklós, Gyógy-
Váraljai Orbai Kristóf. Introductor regiusok (nemesek): Pótok Gábor, 
Gáltői Vessződi András, Chiodai Kusdi Mihály, Gáltői Székely Lőrincz. 
Commetaneusak (közrendűek): Tüyk Márk, Nyik Mihály, Fóter Miklós, 
Jenéi Péter, Róka Tamás, Nikuli Tamás, Soyma Márk, Sigmond Máté, 
Cseh-Páí, Benedeki István Deák (litteratus) és Szabó Gáspár, Pértes János, 
Peterga Péter, Nykora Péter. 

1607-ben egy akkori béiktatásróli oklevél szerént: Cancellariai 
imokok (Scribae et Jurati Notarii Cancellariae Principis) : Bölöni Gáspár, 
Bibarczfalvi János, Pálosi János, Strancz János, Zólyomi János Bolkány 
János, Szeredai János, Karkai János, Szeredai Mihály, Dési István, Ölvesi 
György. Vármegyei Nemesek Fejér Vármegyéből: Kálmáncsehi Miklós, 
Vas Benedek, Jezerinczki János, mindhárman Tövisiek: Szilvási Pál, 
Tompaházi Rákosi János, Enyedi Bersi István, Igeni György Deák (litte
ratus), Benedeki Pap István. Belső Szolnokból: Erdélyi János, Rettegi 
Fűzi Ferencz, Monostorszegi Kún István és Gáspár, Giróti Torma György 
és Miklós, Mémai János, Cserényi Gáspár és Ferencz, Máté Deák (litteratus) 
Dési Pán János és Fodor András, Nagyfalvi János, Sajói Horváth Péter, 
Kaczkói Mártin György és László. Hunyad Vármegyéből: Felső-Farkadi 
Macskási Péter, Csúlai Csúlai László, Felső Szilvási Szilvási Péter, Ruszáni 
László, Alsó Szilvási Almási György, Váralyai János, Kéméndi Váradi 
János. 

Főbb birtokosok 1607-ben Szolnokban a Zámfira Jószágaihoz közel: 
Szolnokban: Komis Boldisár, Bogáti András, Harinai Miklósnak 
özvegye, és Monostorszegi Kún István. Fejér vármegyében: Szentkirályi 
Bánfi János (SzKirály esik Enyeddel szembe a Maros partján), Farkas 
Tamás és Bárbai Györgynek özvegye, Kovácsoczi István, Magyar Gáldi 
Horváth György, Kovácsi János, Repede Máté, Szilvási Boldizsár. 
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Commetaneusok a közrendből 1607-ben. Szolnokban: Galgón : 
Hermány János (agilis nemes), Száva Maxin, Maxin Tamás, Misztákin 
Tamás. Ugyanott nemesek: Török István, Mocsány Gergely, Litterati 
István. Közrendűek: Gerella Lukács, Gereblye György. Magurán: Vashány 
Tódor, Gyurka Péter, Gyurka Simon. Pojánán: Rabuly Tódor, Duna 
Elek, Duna Máté, Paks János, Ilyes Mihály, Torma Mihály, Falkusán, 
Disznópalakán s Bogálon: Gergely János, Rosa Tódor, Grén Péter, 
Tormás Péter, Gródán András, Kápolnai Lukács, Sulpáni Máté. Kis-
Ilosván: Csóka László, Kira Blenka, Vask János, Gregán Miklós, Bocz 
Ignácz, Halász Simon, Száva Lukács, Puzzó Fülep, Marosi András. Alsó-
Fejérben: Vadverembeu: LŐrincz Mihály, Triri Péter, Baczó György, 
Szolga Antal, Székely János, Tamás Péter, Száva Ducze, Méhes Péter, 
Biró Demeter, Becsir Trifó, Ábrám János. Csáklyán: Benedeki polgárok : 
Bakó Benedek (biró), Molnár Benedek, Szabó István, Széles András, 
(esküdtek,. Felső Gáldról: Vojnics Dán (biró) és Bárl Szolima (esküdt). 
Tóháton: Csoroga Mihály, Száva Péter, Bairila Péter, Opra Farkas. 
Tövissen: Vas Benedek, Gergely Deák (litteratus), Szilágyi János mind
hárman nemesek; Szabó Lőrincz, István Péter esküdtek és Polgárok. 

Imé barátom! Irék neked annyi nevet egy regényre, hogy tízre 
is elég lenne. Gyermek koromban olvastam egy magyar regényt (talán 
Kassandra) és jut eszembe, hogy bármély hoszszu volt, mégis írója 
mindenik lapon megölt egy-egy személyt, s a végén aligha nem támadtak 
mind fel. Ezen sok névből kitelne még ilyen is. 

Most pedig neked kell egy magyar nyelvi disputámat eldontni: a 
napokban Bálintit Jósival a Táb. Praesesnél egy társaságban rettentő 
disputába elegyedtünk a felett: mi legyen a szeszély-nek értelme; ő azt 
erősítette, hogy szeszély Launé, szeszélyes launisch; és erősségűi hozta 
fel a m. t. t. Zsebszótárát. Én azt erősítettem : Szeszély = Phantasia, 
Laune — kéj, (ezt én Szurdukan tanultam volt tőled). Az első postán 
tehát instálom eziránt válaszodat, ird meg benne, te hogy használod, 
mások hogy használják mindkét szót, mi mostani, mi ezelőtti divatos 
értelmek? Sietve várom leveledet ezaránt, még pedig ha lehet, kis 
próbatételeimet ne ezen leveledben rostáld, mert ezt köztudomásra fogom 
adni egy társaságban, rostáitatásomat pedig nem tenném ablakomba a 
magyar közmondás szerént. Isten áldjon meg téged és minden hozzád 
tartozókat. Ezt kívánja tisztelve egész Családom. Várom válaszodat és 
géretedet az új re [ ] l az Úr addig is áldjon meg, és szeresd 
alázatos szolgád barátod 

Gál Jánosi. 

(Nyolczadrét levélpapír, mind a négy oldala sűrűn beírva.) 

1 Egérrágta lapszél s szöveghiány. 
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IV. 
Gaal József levele. 

Budán september 23-kán. 838. 
Méltóságos ur! 

Nagy örömmel vettem levelét, leginkább, mivel annak igen szíves 
és jó humorából azt következtethetem, hogy nagyságod minden szomorú
sága mellett is Pestre, még sem kedvetlen, min mindnyájan igyen örülünk, 
nem különben a Csehek szerencsés bevégzésén, csak már olvastam volna, 
kész volnék a régi magyar és talán más írók módjára, köszöntő verset 
írni születésök napjára, de fájdalommal kell jelentenem: hogy szegényeknek 
világrajövetelek nemzőjükre nézve talán egy kissé kínos lehet, mert a 
literaturánkban gázoló molochus — a censura — az első mutatványt 
az Atheneumból egészen kitörülte, a mit még az isten se bocsásson 
meg neki. Az Adorjánok és Jenők még csak októberben kerülhetnek 
színpadra, s Lendvaynéval még nem beszélhettem, de ez ügyben minden 
lehetőt megteszek. A hídról egyéb nincs elhatározva csak hogy Clark 
az építő, jövő tavasszal ismét eljő, s akkor alkalmasint a vízrekesztőket 
készítik el, melyekben az oszlopokat építik, ez is munkát adhat egy 
nyárra. Szina Ígérete szerint 4—5 év alatt kész akar lenni, mi azonban, 
mint hozzáértők állítják csak igen nagy serénység mellett történhetik, 
de 6 év alatt bizonyosan, a kövekre még új bányát kell nyitni; hol, 
az nincs elhatározva. Eötvös János itt van, s nagysád szállásán. A két
száz arany miatt köszönet nem szükséges, de írhat felőle valamit nagysád, 
ha Schedelnek válaszol. Adel azt monda: ha most itt volna nagysád, 
talán csak megkapná az igért tortát, s talán még egyet reá. Nagysád-
nak mindent kedve szerint, s hamar feljövetelt, magamnak további 
jóakaratját kívánva maradok 

Nagysádnak 
kész szolgája 

Gaal József, s. k. 
V. 

Döbrentei Gábor levele. 

Méltóságos Báró Úr! 
Minthogy magyar tudós társasági levelező taggá válasz[ta]tása 

még titoknoki hivatalom vitele idejébe[n] történt, a múlt évbeli Septem
berben tar[tott] 27d nagy gyűlés az arról szóló oklevél [et] még 
általam küldeti meg hivatalosan, m[it] ezennel Méltóságod iránti tisztele
temnél [fog]va is örömmel teljesítek, ide csatolván egyszersmind egy 
példányt a társaság alaprajzából. 

Kedves érzésemet gerjeszté, hogy Méltóságod két rendbeli tanúsá
gos magyar munkáját a választó tagok így méltaták figyelmükre, 
s intézetünk ez által oly tagot nyert, ki elébb és elébb menetelén a 
maga részéről buzgó munkás leszen. 
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Életet hosszút, vidámat kívánok ehhez Méltóságodnak. 
Későbben azért küldetik ezen oklevél, mivel meg kellene várni az 

újonnan vála[sz]tott tagok együtt munkálkodásra élénken ajánlkozó 
válaszaikat, s ez, csak a m[últ] hétfői utóbbi ülésben jelentethetett bé. 

Tisztelettel vagyok 
a Méltóságos Báró Úrnak 

Budán, Januarius 20d 18.36. 
alázatos szolgája 

Döbrentei Gábor m. k. 
VI. 

Klein Hermán levele. 

Nagyságos Báró Úr! 
Szerencsém vagyon Nagyságos Báró urat tudósítani, hogy »Abafi« 

fordításával legfeljebb 3 hetek múlva kész leszek, de mivelhogy Pestre 
való érkezésemig elegendő időm marad, instálnék Nagyságos Báró urat, 
méltóztasson ezen levelem általadójával Nagyságod szomorújátékját ide 
küldeni, hogy míg Pestre jövök, mely alkalmasint vásári előtt egy héttel 
meg fog történni, azt is elvégezhessem, Meg vagyok egyébiránt arról 
győződve, hogy Nagyságod regénye a német olvasóknak igen, de igen 
is tetszeni fog; valamint arról is, hogy Nagyságod ezen fordítással meg 
lesz elégedve. 

Magamat Nagyságodnak további gratiájába ajánlva mély tisztelet
tel vagyok 

Nagyságos Báró úrnak 
Mélykút, ápr. 11-én 1838. 

alázatos szolgája 
Klein Hetman. 

VII. 

Szentmiklóssy Alajos levele . 

Erdőtartsán, decz. 9. 1840. 
Méltóságos Báró Úr! 

A mennyire vérzik vala szivem, ha az általam oly igen szeretett 
s ifjúkori édes emlékezetekkel egybekötött Erdély jeles fia becsületemben 
sértett volna, úgy tökéletesen megnyugtatva vagyok hazafiúi válasza 
által. Közlapokban ez iránt nyilatkozást tenni nem csak nem óhajtom, 
sőt ily kedvetlen esetben nevem említése nagyon is ellenemre lenne. 

Első érintkezésem Méltóságoddal ha kívánatos nem volt is, annyi
ban örömemre szolgált, hogy lelkébe hagya pillantanom, mi szerint 
Nagysád a világ tapsai között futván írói pályáját, dicsőségét honfi
társainak meghomályosításával emelni (mi úgy sem lehetne) koránsem 
kívánja. 

Végsoraira Méltsádnak csak azt jegyzem meg: egy magyar 
gavallér becsületszava mentségében kétségeskedni —. és így avval ellen-
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kező meggyőződésben lenni — bűnnek tartanám; mihez képest nincs 
egyéb hátra, mint oda kérnem Nagysadat, hogy előbbi levelemmel 
alkalmatlankodásomat a körülmények kénytetéséből kimenteni, s engem 
kegyeiben s szíves hazafiúi indulatiban megtartani méltóztassék, ki teljes 
tisztelettel maradok 

Méltóságodnak 
alázatos szolgája 

Szentmiklóssy Alajos. 

VIII. 

Tilsch és Fia könyvárúsok levele. 

Méltóságos Báró Jósika Miklós úrnak . . . 

Koíozsváratt D(?) . . . 1842. 

Nagyságos Báró Úr ! 

Közelebbről arról értesíttettünk, hogy Nagyságod . . . . — még 
pedig — nagy munkán dolgozik, melynek czím[éről és] tartalmáról nem 
értesíttettünk ugyan, de még is igen hajla[ndók] lennénk — hogy ha 
Nagyságod el nem igérte már — sajátunkká tenni. 

Ezennel bátrak vagyunk tehát Nagyságodat alázatosan arra kérni, 
méltóztasson egy pár sorral arról tudósítani, mennyiben igaz értesítteté-
sünk? ha pedig igaz, mit nagyon hajlandók vagyunk hinni, Nagyságod 
örökös szorgalmát tudva, az esetre ne feledkezzék el Nagyságod mirólunk, 
hisz legyen minekünk is, mint hazai könyvárusoknak, szerencsénk Báró 
Jósika Miklós munkáiból legalább egyet kiadni. 

Még a múlt év elején kértünk volt Nagyságodtól a »Zrínyit«, 
melyet — a mint Nagyságod méltóztatott válaszlani — már eligéré 
Heckenásztnak, reméljük ennélfogva, hogy Nagyságod ez úttal el nem 
utasítandja kérésünket. 

Szerencsénk vagyon Nagyságodot egyszersmind arról is alázatosan 
tudósítani, miszerint ifb. Tilsch János a ref. Collegiom könyv és kőnyomó 
intézetét közelebbről át[vette] s hogy ha Nagyságodnak nyomtatványai 
lesz[nek, azo]kat olcsó áron kinyomtatja, miszerint is . . . igen jó 
alkalma lévén munkáit — ha on [maga akar]ná kiadni — azokat 
kiadni s általunk deb . . . ifbb Tilsch igéri — bátran Ígérheti •— hogy 
könyvnyomó sajtói a pestiekkel a concursust mindenesetre kiállandják. 

Megengedjen Nagyságod, hogy e sorokkal bátorkodánk alkalmat
lankodni, szintúgy azért is, hogy becses válaszára számítani bátorkodunk. 

Magunkat Nagyságod kegyébe ajánlva vagyunk s maradtunk 
Nagyságos Báró úr 

alázatos szolgái 
Tilsch és Fia 
könyvárusok. 
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IX. 
Frankenburg Adolf levele. 

Méltóságos báró ! 

Adott igen becses Ígérete következtében bátorkodom Méltóságodat 
megkérni, kegyeskedjék a »Magyar Életképek «-be szánt s valamint tőlem, 
úgy az egész közönségtől óhajtva várt dolgozatával bennünket minél 
előbb szerencséltetni. Vállalatunk igen szép sikerrel biztat, Méltóságod 
azt fényessé emelhetné. Forró óhajtásom volna a mártiusi (Ill-d) füzetet 
irói koszorúnknak azon ragyogó nevével diszesíthetni, mely eddig — 
s ehhez valóban a legkisebb hízelgés sem járul — még mindig utol-
érhetlen, egyetlen! — Kegyes válaszát óhajtva várván a legmélyebb 
tisztelettel maradtam 

Méltóságodnak 
Budapesten, mártius 3-ikán. 1843. 

alázatos szolgája 
Frankenburg Adolf. 

A. 

Heckenast ny. correctora levele. 

Méltóságos Báró Úr! 
Augusztus 20-án költ s Heckenast úrhoz intézett becses soraiban 

több sajtó[hibát] méltóztatott kijegyezni és néhol a correctort amúgy. . . 
megfed[deni. De] azon megfeddés épen nem illetheti a correctort, mert a 
kéziratban . . . rint úgy van, rajta pedig nem bátorkodott igazítani, 
mert előre [meg] volt hagyva, hogy sehol egy betűt sem szabad meg
változtatni ; íg[y a cor]rector vagyis a correctorok hiven ragaszkodván a 
kézirathoz és a m[ásik] (?) nyomtatotthoz, jóllehet vannak néhol fonák 
kifejezések is, mint [méltóz]tátott ki is jegyezni, de ezt mind mi, mind 
t. Cserneczky úr, magya[r t. (?) társa]ság tagja, ki minden ívből egy 
correcturát elolvas, nem bátorkodtunk rajta [változhatni, azt gondolva, 
hogy az Méltóságod sajátsága. A mely hibát [méltóztatott kijegyezni, 
az mind benne vagyon betű szerint a kéziratban . . . lényben s az 
Almanachban, kivéve ezeket: 85 lap. legmogorvább helyett a . . . gorvább ; 
60 lap, hedves-senn helyett senn-gunyhó; 61 lap. mindenna . . . helyett 
a mindennapit; 117 lap. a béketűrés helyett béketörés; 137 lap szövét-
neki helyett szövétnekei; — több n[em a] corrector hibája volna, ezen 
5 hibácska sem essentialis hiba — [s javításra] sem méltó — ezen 5 
kis hibácskáért kár volt Méltóságodtól meg[feddeni a] correctort. Egyéb
iránt t. Heckenast ur által bátorkodom mély tisztelettel] megkérni 
Méltóságodat, —- miszerint oly halmaz sajtóhibákkal igen du . . . . néz 
ki az ily kis könyvecske, — ne méltóztassék sok hibát, kivált a mely[ek 
nem] lényegesek, kijegyezni, csak olyanokat, melyek legszükségesbek s 
értelmetlenek]. 
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Végezetre a legmélyebb alázattal megkérem Méltóságodat ar[ra, 
hogy] másszor az ily feljegyzett sajtóhibák mellett levő jegyzeteit ne 
[némelűjl méltóztassék írni, hanem magyarul, úgy is azon levéllel nem 
t. He[ckenast] úr bajoskodik — ki is egyébiránt jó magyar — hanem 
azonnal átad[ja a lejVelet a correctornak, és ő ugy bajlódik annak 
át vizsgálásá va[l]. 

A ki is egyébiránt mély tisztelettel maradván a 
Méltóságos úrnak 

Pesten, szeptember l-jén 1843. 
alázatos szolgája 

a Corrector. 

XI. 

Erdélyi János levele. 

Méltóságos Báró! 

A Kisfaludy-társaság múlt Oct. 30-dikán előlegesen gondoskodva 
jövő februári közgyűléséről, melyre a budapesti szépvilág többször tanúsí
tott érdekessége miatt oly szívesen számol már — erős reményét veti 
Nagyságodban, hogy ez ünnepnek díszét ezentúl is fentartani, kpltői 
tollával érdekét emelni szívesen együttmunkáland, s ily szempontból 
indulván ki, parancsolt velem Nagyságodat megkérni, méltóztatnék a 
jövő közgyűlésre, az idő rövidségéhez képest, egy, legfeljebb két óra
negyedig tartandó elbeszélést készíteni, s ez iránt a társaságot annak 
idejében tudósítani. 

Kérelmemet újítva megkülönböztetett tisztelettel vagyok 
Pesten, nov. 2. 1843. 

Méltóságodnak kész köteles szolgája 
Erdélyi János 

titoknok. 
XII. 

Sujánszky Antal levele. 

Méltóságos Báró! 
Legkegyelmesebb Uram ! 

Azon kiszámíthatlan nyereség, melyet Méltóságod minden tekin
tetben remek dolgozatának ez üdvös vállalatra nézve eszközölni kell, 
s azon mondhatlan szerencse az én szerkesztésem alatt megjelenendő 
»Őrangyal «-t Méltóságod országszerte csodálva tisztelt és szeretett nevé
vel ékesíthetni, arra bírtak, hogy tekintetbe vévén Méltóságod munkás
ságának minden oldalról történt ostromoltatását, az oly óhajtva várt 
és méltóságod által oly kegyes készséggel igért vallásos beszély bekül
désének határnapjául ne — mint a »Honderű«-ben jelentetek — e folyó 
évi Julius, hanem Augusztus utósó napjait tűzzem ki, minthogy eltökélt 
szandokom okvetlenül Méltóságod beszélyét legelői nyomatni. Fogadja 

Irodalomtörténeti Közlemények. XIX. 30 
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kegyesen ez úttal Méltóságod nem csak az én, hanem általam mindazok 
forró háláját is, kik lelkesedéssel üdvözlenek minden törekvést, mely az 
annyira elhamvadott vallási érzelem és istenesség felébresztésére csak 
némileg is hatni szerencsés; ki egyébiránt legalázatosb kérésem ismétlése 
mellett legmélyebb tisztelet és határtalan hódolattal vagyok 

Méltóságodnak 
Pesten, Julius 9-én 1844-ben. 

legalázatosabb szolgája 
Sujánszky Antal 

Pest-Leopold újvárosi segédpap. 

XIII. 

Vachot Imre levele. 

Tisztelt Báró Úr! 

Miután a Pesti Divatlap a közméltánylás szerencséjével dicseked
hetik, lehet talán némi igényem oly jeles írót is munkás részvétre fel
hívnom, mint Ön. Minél fogva tisztelettel kérem Nagyságodat, szívesked
jék a Pesti Divatlap számára — még a következő évnegyedben — 
legalább egy novellát küldeni, s az általam készséggel fizetendő díjt 
tetszése szerint meghatározni. 

Van szerencsém ez úttal egyszersmind a Pesti Divatlap eddigi 
számaival is kedveskedni, mit annál szivesebben teszek, mert a jövő 
szám mellett Laborfalvy Róza, mint Bornemisza Anna bizonyára meg-
lependi önt. Én az Életképek kritikáját igen igazságtalannak találom, 
sőt oly jeles iró irányában, mint ön, fölötte kíméletlen hangúnak. Hiszem, 
hogy Nagyságod legméltányosabbnak tartandja tiszta meggyőződésből 
Írt bírálatomat a két Barcsay fölött. 

Elvárván szíves válaszát, tisztelettel vagyok Nagyságodnak 
Pest, septemb. 16. 1844. 

Őszinte tisztelője 
Vachot Imre. 

(A levél egy 8-rét papir egyik lapjára van írva, mely középen kettőbe 
hajtva, kívül a következő czímmel van ellátva: Báró Jósika Miklós Onagy-
ságának.) 

XIV. 

Vörösmarty, Czuczor Gergely stb. levelei. 

Méltóságos Báró ! 

Alulírtak több rokon érzelmű magyar íróval egyesülve feladásukká 
tevék oly szépirodalmi művel lépni ki a mivelt magyar közönség elébe, 
mely a legnemesebb s tisztultabb izlés kivánatainak is mind tartalmára 
és szellemére, mind a külső kiállítás díszére nézve teljes mértékben 
megfeleljen, s azt, mit a nemzetiség szent ügye igényel, a legfinnyásb 
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Ízlést is kielégítő alakkal, párosítsa. A szépiralmi gyűjtemény czíme 
lenne; »Szépek könyve« (értve ezalatt természetesen szellemi szépséget) 
s nemzeti érzelmű úrhölgyeink arczkepeivel ékesítve meg fogna jelenni 
jövő évi júliusi vásárig. 

Alulrtak tehát teljes bizodalmat helyezve Méltóságod hazafiúi 
érzelmeibe s minden szép és jó iránt lángoló lelkületébe, ezennel fel
szólítjuk Méltóságodat, hogy az említett vállalatot jövő 1845-ik év első 
napjáig beküldendő szépirodalmi munkájával előmozdítani s magát az 
alulírottak társulatához csatolván a vállalat részvényesévé avatni 
szíveskedjék. 

A vállalat létesítése nemes lelkű honfiak s honleányok pénz
előlegezései által fog eszközöltetni, kik erre már saját levelek által fel-
szólítvak, s a kérésnek részint engedtek is. A honoráriumot illetőleg 
pedig abban egyeztek meg a társulat tagjai, hogy a tiszta nyereségből 
mindnyájan egyenlően fognak osztozni, de oly föltét alatt, hogy legalább 
egy nyomtatott ívet írjanak. 

Minél elébbi (Tóth Lőrinczhez mint a társulat erre megbízott 
tagjához intézendő) válaszért esedezvén, vagyunk őszinte tisztelet 
érzelmeivel 

Méltóságodnak 
Oct. 1. 1844. 

alázatos szolgái s tisztelő ügytársai 
Vörösmarty m. k. 
Czuczor Gergely m. k. m. t. tsági r. tag. 
Dr. Kovach Pál m. t. tás. 1. tag. 
Kuthy Lajos m. k. m. academiai tag. 
Beöthy Zsigmond. 
Tóth Lőrincz m. ac. tag. 

XV. 

Gr. Széchenyi István levele. 

Méltóságos Báró Cs. Kir. Kamarás Úr! 

Múlt évi deczemberre kihirdetett gyűlése az Academia Igazgató 
Tanácsának, az igazgatósági kilencz számnak össze nem kerülhetése 
miatt mindeddig meg nem tartathatván, miután számos nevezetes tárgy 
várja ez útoni elintéztetését, s most, az említett törvényes számhoz biz
tos remény lehet, hivatalosan, egyszersmind pedig teljes hazafiúi bizoda
lommal kérem Méltóságodat, hogy az itt Pesten, az Academia teremé
ben június 9-kén estveli hét órakor megtartandó ülést jelenlétével elő
segíteni méltóztatnék. 

Maradván megkülönböztetett tisztelettel 
Méltóságodnak 

Pesten, június 2. 1845. 
alázatos szolgája 

gr. Széchenyi István, 
30* 
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XVI. 

Sujánszky Antal levele . 

Méltóságos Báró ! 

Legkegyelmesebb Uram ! 

Siettem legelső alkalommal forró hálám nyilvánítása melle[tt] 
Méltóságodat tudósítani kezemhez vett »beszélye« fe[lől], de a mint e 
napokban vett kegyes soraiból meglepetve [érjtém, enlevelemmel történek 
meg az, mit Méltóságod legbecsesb kéziratával megtörténtnek lenni vélt. 
Igen is, megérkezett Méltóságod beszélye, hogy necsak újabb bizony
ságául szolgáljon határtalan kegyességének, hanem hogy egyszersmind 
fényt, belbecsét és kelendőséget szerezzen azon vállalatnak, melynek 
hatása csak üdves és hasznos lehet. — Mik az én hálaszavaim azon 
benső és boldogító öntudathoz, mely Méltóságod keblét kell, hogy öröm
es szent gyönyörrel áraszsza el, ha megemlékezik, hogy lángesze és 
nemes szive kincseiből megint egy gyöngyöt nyujta nekünk, felfüzendot 
tiszta ragyogványa miatt a többihez, melyek szellemi életünknek annyi 
édes órát, any[nyi] kellemes élvet készítenek. — Ki midőn mély és 
hódoló ti[szte]lettel magam kegyességébe továbbra is ajánlanám, m[aradok] 

Méltóságodnak 
Pest, Oct. 6-án 1845-ben 

legalázatosb szo[lgája] 
Sujánszky An[tal]. 

XVII. 

Gyulai Finta Károly levele . 

Méltóságos Báró Úr! 

Egy az ide mellékelt színmű czímére vetett pillanat után gyanít-
hatandja méltóságod: mi bátoríta engem, méltóságod előtt egészen isme
retlent, a magyar regényirodalom két hazától dicsőitett s szeretve tisz
telt fejedelminek e sorokkal alkalmatlankodnom. — Részemről kétszeres 
tisztelet s hálaérzettel hódolok azon férfiúnak, ki lelkem előtt a szellemi 
élet, az eszményvilág tündérkertének ajtaját első nyitá meg, kinek írói 
fölléptével kezdődik ifjúságom tavasza — a Schillerként »csak egyszer 
viruló«. Kilencz tíz év előtt kezdek ugyanis a »Tytire! tu patule«-n, s 
a »Quousque tandem abutere Catilina«-n kívül mást is olvasni, mi szivet 
teremt a szívbe — lelket a lélekbe; és az első csalétek, mely velem a 
szépirodalmat s később a komolyabb olvasmányokat is annyira meg
kedvelteié, őszintén megvallva — Méltóságod Könyelműi, Zólyomi- s 
Abafya valának. — Az idő eljárt, s én három év előtt engedni valék 
kénytelen egy ellenállhatlan hajlamnak, mely ezer balítélet, ezer családi 
ijesztgetés s lebeszélés daczára is a színészethez vonza. Zajt, nagy vilá
got, szellemi munkálkodás közti lélekzést óhajta lelkem, és találtam — ! 
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jobb el nem mondanom, mit találtam. — Széttekintek magam körül, 
eszmélni kezdek, s felkiáltottam: ez nem az igéret földje, melyről lelkem 
Mózese beszélt! ez nem azon nép, mely képes legyen felfogni a nagy
szerű eszmét: mint kell balvélemény s előítélet nyiizaporai közt nemes 
önfeláldozással egy élet s önállás után sóvárgó hon legdrágább kincseit 
— a nemzeti nyelvet, hazafiúi érzelmeket s az ihletett keblű költők 
óriásgondolatait kezelni; mert — tisztelettel kivéve a kiveendőket — 
a nagyobb része bizony csak »numerus et fruges consummere nati sumus«. 
— De minthogy ezek mind nem tartozának közvetlenül a dologra, én 
kósza kitérésemért alázattal engedelmet kérek. 

Három év óta tehát magam is, segítvén a vándorszínészet mocsa
rain keresztül vonczolni Thespis targonczáját, adánk mindenféle darabot: 
zöldet, sárgát, ezüstöst, aranyost, adók s adjuk maiglan is azt, mit 
kedélyes közönségünk szeret s csak igen ritkán azt, mit szeretnie kel
lene. Adjuk többek közt a Notredamei toronyőrt, Matildot, Londoni kol
dusokat, melyek — mint tudva van — mind idegen regényekből össze-
szőtt-font drámák, és tetszenek. »De hát miért nem jut magyar dráma
írónk valamelyikének eszébe — az angolok és francziák nem helytelen 
példáját követve — innepelt Jósikánk nagyobbszerű regényeit dramatur-
gisálni ?« igy tünődém sokszor magamban, s emelek szót nem egyszer 
barátim, pályatársim s ismerősim meghitt körében, és nem akadt csak 
egy is, ki szavaimat ne méltánylotta volna. Vagy tán félve, nehogy 
ezáltal eredetiségök szenvedjen csonkulást, üdvösbnek tartják a helyett 
— némely idő és körülményekhez nyűgözött apróságokbul gyártani egy-
egy férczművecskét, mely néhány előadás után, miként rossz bor meg-
eczetesedik, s legfőlebb két-három év alatt kimegy a divatból (példákban 
nem szűkölködünk), holott amazok, magosb rendeltetésüknél s az emberi 
életben és nemzetiségben mélyebben gyökerező okoknál fogva, valamint 
regényalakban hosszú életnek örvendnek: úgy bizonyára mint drámák 
is soká, igen soká kedvesek és jövedelmezők lennének. Avagy van-e a 
magyar szépirodalom baráti közt csak egy is, ki méltóságod idegen 
ajkuaktól is ismert regényeit ne olvasta volna? s melyik az közülök, 
ki egy Mátyást vagy Báthoryt, egy Zrínyit vagy Abafyt, egy Czelestát 
vagy Idalit, egy Csáky Gizellát vagy Mikola Margitot stb. stb.. minden
kor örömmel ne óhajtana megszemélyesítve látni ?! 

lllyszerű eszméket — mint fönnebb említem — nem egyszer pen
getek. Valának, kik .— az irka-firkáláshozi hajlamomat, s tán kisebb 
téreni literatorkodásomat ismervén — bíztattak, bátorítottak, miszerint 
ne várnék másokra, hanem fognék magam az említettem dologhoz. 
Legyen tehát, gondolám magamban, ha avatottabb kezek nem mer
nek vagy nem akarnak: én megpróbálkozom a kényes vállalattal, s 
ha első kísérletem sikerül, éjét napot összetéve — meg nem pihenek 
addig, míg legalább a nagyobbszerűeket mind színpadra nem vezetem. 
Ezen határozat következtében pár hó előtt tollat vevék kezembe s 
hosszas gondolkozás után a Könnyelműeket tűzém ki elsőül, a mennyi
ben aránylag ezt legcselekvénydúsabbnak, legegyszerűbbnek s a nálunk 
annyira megkedvelt franczia oskola modorához legkönnyebben alkalmaz-
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hatónak Ítéltem. — A mű bevégezve, s kiknek eddigelé kezeiken meg
fordult műértő közönség közül valók és színészek egyiránt jó reményt 
nyújtottak jövője felől, s javallak, hogy küldenem föl a nemzeti színház 
biráló választmánya elébe; de bár mi jól esett is ezt hallanom, én 
mindenek előtt édes kötelességemnek tartottam első próbatétemet Mél
tóságodnak mutatni be s iránta becses véleményét kikérni. — Minek az 
elhamarkodás ? — Ha úgy szerkesztem össze, s úgy öltöztetem fel a dráma 
köntösébe, hogy emelt fővel jelenhessék meg a nyilvánosság küzdterén: 
jó! élni, s az életnek örülni mindég ráér; ha nem: torjön pálczát fölötte, 
ki legjogszerűbben teheti azt, az t. i., ki anyagának örök életet adott. 

Ily nézetből indulva ki, kérni vagyok bátoi- méltóságodat, legyen 
kegyes — egy pár óráját rászánva — megbírálni, s ha talál hiányokra, 
tévedésekre, melyek könnyen kijavíthatok, helyrehozhatók: méltóztassék 
irónjának tartózkodás nélkül hasznát venni; a nagyobb és lényegesb 
hibák iránt pedig felvilágosításért könyörgök, hogy azokat czélszerűen 
kijavíthassam, és utasításért jövőre, melyet a többiek kidolgozásában 
zsinórmértékül magam előtt tarthassak. 

Hosszadalmas levelemet — jelen műre vonatkozólag — legyen 
szabad még néhány sorral megtoldanom. — Mi a regény végczélját, a 
cselekvények sorát, s a főfőszemélyek jellemét illeti: kötelességemnek 
ismerém a színműben is mindenütt híven szem előtt tartani. Változatos
ság, árnyéklat és színi hatás kedvéért azonban szükségesnek véltem egy 
pár oly mellékszemélyt is venni fői, mellyekről nincs szó a regényben; 
ilyen mindjárt az első szakban az oláh fiú; a második szakban Williem 
pinczér; a negyedikben a szobaleány, legátus és mendikánsa. Mi a négy 
utolsó személyt illeti, méltóságod — a darabot keresztülfutva — azon
nal átlátandja, hogy ezek tulajdonkép csak eszközök, hézagpótlók az 
egymás után rögtön nem következhető jelenések vagy változások közt. 
Szerekucz ? 0 — igaz — el is maradhatott volna; de mit fog akár
melyik színésztársaság comikusa Ítélni oly színmű felül, melyben szerepe 
nincs ? mit a karzat, és a csak nevetni szerető közönségrész, ha ked-
venczének nem tapsolhat ? (Társaságunk közelebbről egy Dunaparti város
ban igen nagy tetszéssel adá kétszer egymás után »Két Barcsait«, s 
hinni fogja-e méltóságod, hogy legzajosbban mindannyiszor a víg jelenetek 
tapsóltattak meg.) 

Mióta színész vagyok, mindég figyelemmel kisértem az előadott 
színművek menetét, s tapasztalam, hogy sok színműben — mellékes 
apróságok, úgyszólva oda szúrt — oda erőtetett jelenetek vagy mondatok 
mennyire csiklandozzák még a míveltebb közönség érzékeit is, midőn 
fájdalom! a nagyobbszerű, költői becsű helyek legtöbbször csaknem 
észrevétlenül sikamlanak el. 

A második szakaszt végző látványos jelenetet és hajósdalt ily 
nézetből rendezem úgy, miként van: hogy: mint mondani szokták — a 
bevégzés csattanjon; továbbá, hogy legyen valami, mi a regényt olvasta 
közönséget Atalantára emlékeztesse, mely a regényben egy egész nagy 
szakot képez. — Motabu magánydalát, ha helytelennek véli Méltóságod, 
könnyen ki lehet castrálni, s helyette lombzörej, vagy közelgő léptek 
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hallása szinte sejdítethetik Azalával férje jöttét. A negyedik szakban elő
forduló párdal népszínművies, s az igazat megvallva: csak azért /írtam, 
mert az ügyes Éder Luiza, s derék Füredink jutának eszembe. Végre 
hogy semmit el ne hallgassak méltóságod előtt, egy érdekes szemé.yről 
kell említést tennem, mely aggodalommal tölt el és ez Leona. Sokáig 
törém fejem: vájjon a regényben ugyan csekély szerepet vivő szelid és 
jelentékeny teremtést fölléptessem e mint beszélő s cselekvő személyt a 
színműben vagy ne ? Oly kényes tárgy, melyhez több okoknál fogva 
nem mertem kezdeni. Először: nem egészen biztam erőmben, sőt — csak
nem lehetlennek tartottam a három külön-külön jellemű nő közt úgy 
tarthatni fenn a súlyegyent, hogy érdekességéből egyik se veszítsen; 
másodszor: az egy pesti színpadot kivéve, melyik vidéki társaság dicse
kedhetik három oly nőegyénnel, hogy valamelyiknek kezében ez vagy 
ama szerep ne szenvedne ? Vajh pedig — mi fájdalmas ezt nem csak 
az írónak, de még az értelmes közönségnek is nézni! Hogy többi okai
mat elhallgassam, már e kettőt magában elégségesnek tartam azon mód
hoz nyúlni inkább, melyet követék. Ez egy iránt — megvallom — leg-
kiváncsibb vagyok Méltóságod véleményét megtudni. Igaz, hogy ő a 
regényben — bár sírjához közel — mindvégig életben marad, sőt a 
pinczébeni végjelenetnek is néma tanuja: én biz őt — bocsánat bűnös 
fejemnek! — előbb meghalattam; de méltóztassék elhinni, nem rossz 
szándékból, csupán a hatás kedvéért. Oh istenem! hisz egy ilyforma 
kezdő drámaírócska — minő magam vagyok — képes lenne félországot 
nyugodt lelkiismerettel tintába fojtani, vagy lúdtollal keresztülszúrni, 
csak hogy első műve hatályos és megtapsolt legyen! 

Személyemnek társaságunknáli szükségessége s más nyári jövedel-
metlenséggel járó akadályok éltem egyik legkitűnőbb szerencséjétől fosz
tanak meg, midőn tehetienné tevék, hogy ez ügyben személyesen tehes
sem Méltóságodnál alázatos tiszteletemet; de ha első bemutatásomat 
óhajtott siker követendi, s ezáltal tán némi kis anyagi segedelemhez 
juthatok: bízom istenemben, hogy Abafyval, melyen néhány nap óta 
már dolgozom is, személyesen tisztelkedhetendem. 

És most nincs egyéb hátra, mint kérve kérni Méltóságodat, hogy 
későbbi vállalatomat s főleg fáradalmam jelen szülöttjét kegyeskedjék 
figyelmére méltatni, és — ha magos tetszését bármi kevés mértékben is 
megnyeré — hatalmas befolyása s tekintélyénél fogva méltóztassék drá
mámat a nemzeti szinházhozi folvétetésben elősegíteni. Csak egyszer a 
pesti színpadra kerüljön, a következmény iránt legkevésbbé sem aggódom. 

Elgondolhatja, Méltóságos Báró úr! mily ritka szerencse lenne az 
rám nézve, ha Méltóságod magát egy vandorszineszecskeig megalázva, 
levelem értelmében válaszára méltatna. Legyen az kedvező vagy lesújtó 
rám nézve: mindenesetre legbecsesb ereklyéim közé fognám sorozni; 
azért újból is esedezem ! ne tagadja meg azt tőlem. 

Néhány napig leszek csak még Szegeden, azon túl a jó isten tudja 
hói; nekünk vidéki színészeknek legkérlelhetlenebb zsarnokunk, sors
átkunk a bizonytalanság: költözködünk mint vándormadár szünet nélkül 
keresve, s csak igen ritkán találhatva fői a jóllét és méltánylat szeli-
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debb éghajlatát. Pesti színházi tag Czakó Zsigmond barátom az, kire e 
levél és darab kézhez szolgáltatását bíztam; későbbi hollétemet is vele 
fogom tudatni. 0 minden időben készen áll Méltóságod szolgálatára, 
nekem szánt válaszát kézbesítendő. 

Mindezek után hosszadalmasságomért még egyszer s utószor bocsá
natot kérve, ismeretlen csekélységemet s igénytelen ügyemet nagyra
becsült kegyeibe ajánlva, vagyok és maradok 

Méltóságos Báró Úrnak 
Szegeden, Nyárutó 14-én 1846. 

örök tisztelettel hódoló 
legalázatosb szolgája 

Gyalui Finta Károly, 
színész, m. k. 

XVIII. 

Név és év nélküli levél. 
Barátom Miklós! 

Én Honderű többé nem vagyok, azt Istennek hála meg Fuss 
in', . . óztam, és*Emíchnek a rajta fekvő adósságokba nyakára nyomtam, 
hadd boldoguljon vele. Nem is redigálom többé, csak nevem áll ott pro 
forma, míg azt is kicserélheti. — Én hála Istennek megszabadultam 
egy nem olvasó, méltánytalan közönség- s néhány gazemberből álló 
újságírói coetustól. Alleluja! 

Ellenben Morgenröthémnek szép jövendője van, mert német közön
ség van, mely olvas, és egy lapot fenn tarthat. 

Novelládat tehát nem használhatom. Magyarul nem, mert nincs lapom, 
németül nem, mert Farkas Imréhvel egy a magyar irodalomban tökéletesen 
ismeretlen quantitással német közönség elé annyival inkább nem léphetek, 
mert programmomban kimondott elveimnél fogva csak a jelesb magyar 
irodalmi hősöket ismertethetem meg közönségemmel. Hanem mást proponálok. 

Hogy németül nem írsz, arra magad Heckenastnak nem kötelezted; 
add ide a német novellát Jósika név alatt és én íviért 15 pengőt adok, 
nem 10-et, a magyart azután, ha az enyém kijött, Heckenastnak elad
hatván. Einstweilen tehát nálam marad iratod, melyért azonban méreg
drága postabért flzettetél — míg további rendezkedésedet nem hallom. 

Mi tartozásod calculusát illeti, az nem úgy áll, mint írod, mert 
1° tartozol írásod nyomán 40 f. (nem 30 f.), s annak egy évi 

kamatjával, melyet írásodban (de dato 30. január 1847) biztosítottál; 

tesz 46 f. 
Bournuss 32 f. 
Azonkívül reménylem, hogy atyafiság, méltányosság és 

jogosság tekintetéből is legalább felét a Cordocubásod kárának, 
melyért fizettem 250 f. s melyből kaptam 70 f., meg fogod 
szegény fejemnek téríteni, mely halbscheit tesz 90 f. 

Summa summarum 168 f. 
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Ekkor visszakapod a kiadási jogot, mit Heckenast tőled bizonyo
san bevált; de tőlem nem akar, mert, tudod, hogy rosszul vagyunk együtt. 

Gondolom, kérésem nem indiscret, mert azt jól tudod, hogy spe-
culatiora nem vehettem darabodat oly drágán, mely legszerencsésb eset
ben is legfelebb azt hozta volna ki évek múlva, mit neked készpénzben 
adtam, maga az Igazgatóság nem akarván érette 200-nál többet adni, 
a ki csak jobban utilisálhatja tulajdonát saját házában, mint én — ki, 
mi több, még Verschiess-ben is állottam az intézettel s a Dominus Gidá-
val. — Tehát nem nyerhetvén semmit s csak irántadi rokonságból mint
egy kölcsönben előlegezvén neked a mondott nagy sommát, gondolom, 
illik, hogy veszteségemnek legalább fele megtéríttessék. — És azért ime 
egy propositio. Én neked a 168 f. mellé még 32 forintot adok s te 
nekem 200 pengőben egy csinos kis erdélyi lovat circiter 14—14s/á 
markost az én költségemre felexpediáltatsz; gondolom, rokonok közt 
wäre 's eine annehmbare Ausgleichung. 

Hogy magyarban már megjelent novelláidért a német szerkesztő 
egy fillért sem fizet, cela va sans dóré, a mi körülményeink közt. Docet 
2 emeletű ház, mely már 22-ik számát foglalja el a Morgenröthének, 
s melyért még Heckenastnak sem juthatott eszébe egy szóval is protes
tálni. Én tehát . . . 

(A levél 8rét formában négy teljes lapon folytatódik s a negyedik lap 
alján így csonkán végződik. Alájegyzett folytatás jele is (XX) mutatja, hogy 
folytatása is volt. A levélpapiros első lap felső szegletében a következő nyo
más van : >Die Redaction der Morgenröthe.«) 

XIX. 

Steinacker Gusztáv német levele. 

Euer Hochgeboren. 

Von Herrn G. Heckenast mit Übersetzung Ihres neuesten von der 
ungarischen Lesewelt mit Ungeduld erwarteten Werkes Zrínyi a költő 
beauftragt, wovon ich so eben den ersten Band beendet, bin ich so frei 
mich hinsichtlich einiger mir nicht ganz klar gewordenen Stellen ver
trauensvoll an Euer Hochgeboren zu wenden mit der Bitte, dass, was 
etwa darin in ,dem jedenfalls für den Druck fertigen Manuscript Ihren 
Wünschen minder entsprechend aufgefasst oder völlig übergangen wäre, 
am geeigneten Orte gefälligst modifiziren zu lassen. Schon in Betreff des 
deutschen Titels überlasse ich es Euer Hochgeboren zu entscheiden, ob 
»Zrínyi der Poet* oder »Zrinyi der Dichter« Ihrem Wunsche mehr 
entspricht. 

Pag. VII. der Vorrede habe ich Cs. István nur mit Stephan Cs. wieder
gegeben. 

» 8. Zeile v. u. A siralomház — jelenti ist von mir ganz aus
gelassen worden, da mir der Sinn von siralomház und poroszló 
in dem dortigen Zusammenhang völlig dunkel geblieben. Soll-
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ten Euer Hochgeboren die Stelle dennoch wünschen, so bitte 
ich dieselbe nach Ihrer Angabe nachtragen zu lassen. 

Pag. 46. Zeile 11. v. o. vasfogú ütközőikkel ist gleichfalls ausgelassen, 
da mir der Ausdruck nicht ganz klar war. 

» 58. Z. 6. v. o. megporohnyulva habe ich aus dem Contexte mit 
in Preise sinken wiedergegeben, da ich das Wort selbst nir
gends aufgefunden. 

» 66. Z. 13. v. o. und an einigen anderen Orten Prigionikba ward 
von mir (in Plural) mit »in die Prigioni's« genommen; es 
könnte aber vielleicht heissen in die Prigionik im (singül?) 

» 92. Z. 4, v. o.1 Marozini bátya (Bruder oder Oheim?) 
» 104. Z. 7. v. o. kületek auch in keinem Lexicon zu finden. Ich 

habe es aus dem Context mit äusserer Macht gegeben. 
» 158. Z. 8. v. o. Pisani bátya (Bruder oder Oheim?) 
» 240. Z. 5. v. o. venige-kötegek. Mir völlig unverständlich, ich 

habe aufs geradewohl Fassreifen gesetzt. 
» 244. nővér habe ich mit Schwester übertragen. 

Im Übrigen hoffe ich den rechten Ausdruck so ziemlich getroffen 
zu haben und wünsche nicht sehnlicher, als dass Euer Hochgeboren 
mit Ton und Haltung des Ganzen so weit dies bei einer Übersetzung 
möglich, zufrieden sein mögen. Es sollte mir zum besonderen Vergnügen 
gereichen, nach Vollendung des Zrinyi auch die übrigen neueren Werke 
von Euer Hochgeboren übertragen zu können, da mir jene Arbeit zugleich 
ein wahrer Genuss ist. 

Der ich übrigens hochachtungsvoll verharre 
Euer Hochgeboren 

Göllnitz, des 12. Juni 1843. 
ergebenster 

Gustav Steinacker, 
ev. Pfarrer. 

Kívül : Seinen Hochgeboren Herrn Baron Niclas Jósika in Pesth. 
(Eredetije a branyicskai br. Jósika-család levéltárában Kolozsvárt.) 

XX. 

Emich Gusztáv német levele. 

Pesth, 28. Aug. 1845. 
Euer Hochwohlgeboren! 

In Folge Ihrer geehrtesten Zuschrift vom 31/7 übersende hiermit 
gebunden beide Bände des Békési kalandjai (trotz der Satyre, die Euer 
Hochgeboren mir durch Herrn von Horváth angewiesen Hessen), er ist 
schon von längerer Zeit beendigt, kann aber dem Publicum noch nicht 

1 így v. o. (von oben) tévesen e helyett v. u. (von unten), mert az 
idézett kifejezés a 92-ik lapnak alólról számított 4-ik sorában található fel. 
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ausgegeben werden, da die Illustrationen leider noch nicht abgeliefert 
wurden, man hat sie mir jetzt für die nächste Woche versprochen; sobald ich 
sie empfang, kündige ich das Buch an und übersende diese Lithographien. 

In dem ich mich Euer Hochwohlgeboren ergebenst empfehle, zeichne 

hochachtungsvoll ergebenst 
Gustav Emich. 

(Eredetije a branyicskai br. Jósika-család levéltárában Kolozsvárt.) 

A branyicskai báró Jósika-család levéltárából közli: 

DR. SZÁDECZKY BÉLA. 

ADALÉK ARANY JÁNOS CSALÁDJÁNAK NEMES VOLTÁHOZ. 

Tudvalévő, hogy nagy költőnk, Arany János, bár szülei szegény 
paraszti sorban éltek, nemes családból származott. Mint maga írja keserű 
gúnynyal »Kutyabőröm nem hiányzott, de hibás volt dátuma«. A nagy 
költő dédapja, Arany Ferencz, a Kraszna vármegyei Nagyfalu lakosa 
kapta a nemes levelet 1634-ben I. Rákóczi Györgytől. Fia Sámuel 
Nagy-Szalontárói nősült, s maga is ideköltözött. A szabad hajdúk között 
úgy maga, mint utódai is minden külön igazolás nélkül is nemesi sza
badsággal éltek. Midőn azonban 1745-ben Nagy-Szalonta a derecskéi 
uradalommal együtt királyi adomány folytán Eszterházy Antal Pál her-
czeg birtokába került, a hajdúk elvesztették testületi nemességüket s 
jobbágyokká lettek. Ez indította arra az Arany-család tagjait, hogy 
1778-ban Bihar vármegye tiszti ügyésze ellen nemességvitató port kezd
jenek. A pör lefolyását részletesen ismertette a »Nagy Iván« 1900-iki 
évfolyamának Il-ik füzetében dr. Illéssy János, s megemlíti ezen ismer
tetésében azt is, hogy a család két tagja, György (helyesebben István) 
fia Sámuel és János fia György, az 1744 —45-iki nemesi fölkelésben is 
részt vett. 

Nem régen a Noszticzi Thurzó-család iratai között egy 1754-ben 
indított pör irata akadt kezembe, a melyben az Arany-család itt emlí
tett két tagja mint tanú szerepel. Érdekesnek tartom tanúvallomásukat 
itt egész terjedelmében közölni, mert abból kitűnik, hogy csakugyan 
mindketten részt vettek a nemesi fölkelésben, s hogy az insurgens sereg
gel Sziléziában, illetve Poroszországban is jártak, de kitűnik az is, hogy 
a család tagjai még 1754-ben is, tehát az Eszterházy herczeg részére 
történt adományozás után is nemesi jogaik gyakorlatában voltak. 


