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Ú I A

Két Gyulai Pálnak szóló levél az Arany János-gyűjteményből

Nagy megtiszteltetés ért -ban egy fiatal debreceni pályakezdő tanárt, aki komoly
érdeklődést mutato az irodalmi filológia iránt. Tagja lehete az Arany Jánosműveinek
kritikai kiadását sajtó alá rendező OTKA-pályázatot elnyerő munkacsoportnak, amely-
nek vezetője Korompay János. Igazából akkori fejjel fel sem foghaa az a fiatalember,
hogy mekkora lehetőség kapujába érkeze húszas évei derekán, és ez talán mind a mai
napig így is van. De azt már akkor is érezte, és azóta tudja is, hogy olyan mentorral és
közösséggel találkozhato, aki nemcsak az irodalmi kutatások terén, de a hétköznapi
életben is mintát ado: az elkötelezeség, a nyitoság, a megértő, biztató odafigyelés
mintáját. Ezért el nem múlható hálával tartozik ez az egykori fiatalember Korompay
Jánosnak és annak a szellemi közegnek, amelyet az Irodalomtudományi Intézet XIX.
Századi Osztályának munkatársai jelentenek. Ennek az együműködésnek lehet majd
gyümölcse az Arany János Összes Műveinek XVIII. kötete.

Mi mással is jelentkezhetnék e tisztelgő kötet hasábjain, mint két olyan levél köz-
lésével, amelyek a közel másfél évtizedes kutatás során bukkantak fel, és az Arany-
kutatás melle Gyulai Pál levelezésének kiadását is segíthetik.

Mindkét levél Gyulai Pálhoz szóló, eddig címzeként Arany Jánost feltételező da-
rab. Az első Szabó Károly, a második pedig Lévay József levele. Az MTA Könyvtárának
Kéziraárában elhelyeze Arany János-gyűjteményt rendszerező Sáfrán Györgyi a K
/. szám alai Szabó Károly-levelet, illetve a K /. számú, Lévay Józseől
érkeze levelet Arany Jánoshoz szólóként tüntee fel. Ezt a felvételt vélhetően Arany
László gyűjteménye alapján tee, aki az Akadémiai Értesítőben szedte lajstromba apja
fennmaradt levelezését,¹ és alapozta meg ezzel az Arany-levelek regiszterét. A levelek
kapcsolódnak a lapszerkesztés teendőihez, és mindkeőt Aranyhoz utasítja írójuk, így
azok hozzá kerülve válhaak az Arany János-hagyaték részévé.

Szabó Károly (–) és Gyulai Pál barátsága az -es évek közepére datál-
ható. Gyulai többször is egyengee az általa sokra tarto kortársa pályáját.

Először -ban, amikor meleg szavakkal ajánloa Szász Károlyhoz íro levelé-
ben² Szabót a nagykőrösi gimnázium tanárának: „[a] legjobb fiu a világon és szaktudo-
mányát érti ugy, mint akárki”.³ Szabó Károly  szeptemberében kezde el tanítani
Kőrösön – többek közö Arany János, Salamon Ferenc és Szilágyi Sándor társaságá-

¹ A László, Arany János levelezése, Akadémiai Értesítő, , –., –.
² Gyulai Pál levelezése -tól -ig, s. a. r. S Sándor, Bp., Akadémiai, . [Ezután:

G ], . számú levél, –.
³ G , ., .





ban, és főleg két utóbbi kollégájának köszönhetően (akik később a kor kiváló történészei
leek) különösen históriai érdeklődése mélyült el.

Másodszor az ötvenes évek végén, amikor Mikó Imre gróf kezdeményezésére Gyu-
lai vee fel a kapcsolatot Szabó Károllyal és győzte meg barátját a nagyenyedi tanár-
ság elvállalásáról. De mielő enyedi tanárrá lehete volna Szabó, szintén Mikó Imre
és Gyulai közbenjárására . november -én megválasztoák az Erdélyi Múzeum
Egyesület alakuló ülésén az egylet könyvtárnokává – Kolozsvárra.⁴ Szabó Károly -
ban költözö a városba és o is élt -ben bekövetkeze haláláig.

A kolozsvári évek ala folyamatos volt a kapcsolata Gyulaival, barátságuk tovább
erősödö; majd annak -ben történt Pestre költözésekor (Arany Szépirodalmi Fi-
gyelőjének le amunkatársa) kissé maliciózusan állapítoameg, hogy Gyulai Erdélybe
csábítoa, aztán magára hagyta. Levelezésük ekkor ismét sűrűbbé vált.

Sajnos e levelezésnek vélhetően csak töredéke maradt fenn, amit a Gyulai-levelezés
egyes darabjai is megerősítenek, hiszen nagyon sok, előzményt vagy válaszlevelet sej-
tető darab található a kötetben. E levelek egy része eltűnt, másik része pedig lappang
valahol. E lappangó darabokból sikerült egyet megtalálni az MTA Könyvtárának Kéz-
iraárában – az Arany János-gyűjtemény példányai közö.

A levél hézagpótló a Gyulai–Szabó levelezéstörténetben, a Somogyi-féle kiadás .
számú, . június -i Gyulai által küldö levél előzménye. Lássuk a Szabó Károly
által írt levél szövegét :

Maros ‘Vásárhely jun. . .
Kedves barátom!
Még folyvást M.[aros] Vásárhelyt időzök⁵ A[!] Teleki könyvtárt,⁶ a ref.

coll. könyvtárát át meg át tanulmányoztam; a mennyire ily rövid idő ala
teheem.

Roppant sokat dolgoztam s még többet tanultam. A Teleki könyvtár-
ban is találtam több XVI. századi magyar historiás éneket, melyeket a
catalogusban nem találhatni s melyek közzül néhány unicum vagy igen
igen ritka : de még e mind semmi; mert feltaláltam azt, mi után annyi ma-
gyar bibliographus olly rég óta hasztalan epede:Apáczai János (a czimen
igy áll) Magyar Logicatskáját Fejérvár . r. . lap.⁷ – Képzeled, hogy

⁴ G , ., .
⁵ Vásárhelyt időzök : összehúzva, Szabó Károly sajátos írásmódja volt, hogy a szavakat össze-

húzta. E levelében  ilyen eset fordul elő, amelyeket külön nem jelöltem textológiai szem-
pontból.

⁶ A[!] Teleki könyvtárt : Teleki Sámuel, erdélyi kancellár által -ben alapíto könyvtár.
⁷ Apáczai János (a czimen igy áll) Magyar Logicatskáját Fejérvár . r. . lap : Magyar

logikácska, melyet a kicsindek számára írt, Kolozsvár, . A Gyulafehérváron tanító Apá-
czai e művében kísérletet te a filozófiai szaknyelv magyarítására, és elsősorban a tanulás
és a bölcsesség jelentőségét emelte ki munkájában.





megörültem e kincsnek, s hogy fog örvendeni neki Toldy, Erdélyi János,
Szilágyi Sándor, Révész, Lugossy⁸ stb. – Barátom! nekem az unicumok-
hoz ritka szerencsém van. – E  ives kis könyv melyért az Akademia nem
tudom hány arany <juta> [áthúzva] dijt hirdete, teljesen ép példányban
meg van a m. vásárhelyi ref- coll. könyvtárában, nem a catalogusban, mint
nálatok, hanem a valóságban.

Ugyano találtam Gönczi⁹ Énekes könyvének Debrecen . r. tel-
jesen ép példányát. E kiadás eddig ismeretlen volt, s egy pár évtizeddel
régibb a tieteknél, mely viszont régibb azon csonka példánynál, melyet az
akad. könyvtárában mint nagy kincset s ritkaságot őriznek.

A tőletek definiálni elvi töredék nem Batizi Cateismusa,¹⁰ mint
gondoltam; Heltai nagyobb cathecismusa¹¹ lesz.

E rövid hét ala a legrégibbmagyar bibliographiáramennyit tanultam,
le nem irhatom; czimmásaimat, jegyzeteimet csak elolvasnom is meg-
tart egypár óráig [óráig — órára-ból jav.]. – Majd leirom, ha érkezésem
lesz, egypár czikkben; holnap küldök Kővárynak¹² egy kis tárczaczikket
Apáczai Cseri Logicájáról. – Kolozsvári lapból akarom legelsőben tudatni
a m. tud. világgal, hogy e könyv melyet annyian hasztalan nyomoztak,
melynek létezését is kétségbe vonták némelyek<et> [et áthúzva], megvan,
s Erdélyben a régi magyar könyvek hazájában van.

Vasárnap vagy hétfön indulok Udvarhely felé ; vágyom is a szabad le-
vegőre, mert igazán sokat ülök a könyvtárakban, többet mint ohon. – De
nehéz innen megválni. –

. -dikán Udvarhelyt időzöm bizonyosan. Irj azért egypár sort, <ki-
vált ha [?]> [áthúzva] s légy szives azt nőm levelével együ, melyet ő

⁸ Toldy, Erdélyi János, Szilágyi Sándor, Révész, Lugossy : Toldy Ferenc (–), Erdélyi
János (–), Szilágyi Sándor (–), Révész Imre (–, debreceni refor-
mátus lelkész, akadémiai levelező tag), Lugossy József (–, debreceni főiskolai tanár
akadémiai rendes tag)

⁹ Gönczi : G (Fabricius vagy Kovács) György (?, Gönc – , Debrecen) ; ez vagy az
-es debreceni énekeskönyv, amelyet ő szerkeszte, és előszavát is Gönczi írta, vagy a
sokáig Gönczi Györgynek tulajdoníto, -ben megjelent énekeskönyv, amely végleges
formáját nem neki, hanem Szilvásújfalvi Imrének köszönheti.

¹⁰ Batizi Cateismusa : B (B) András, Keresztényi tudományról, Krakkó, . (A
mű második kiadása Cateismus címmel láto napvilágot Kolozsváro -ben.)

¹¹ Heltai nagyobb cathecismusa : H (Helth) Gáspár (? – , Kolozsvár) első katekizmusa
(a Cathecismus minor – aminek egyetlen példánya a XIX. század végén az Erdélyi Múzeum
könyvtárában volt megtalálható) -re datálható, ezt aztán -ban követe a bővíte
variáns.

¹² Kővárynak : K László (–) jeles történész, -ben a Korunk című erdélyi lap
tulajdonosa.





bizonyosan meg fog irni, oly sietve postára tenni, hogy a fentebb megirt
napokon megkaphassam.

Czimezd a levelet [levelet — l n-ből jav.] nevemre Nagy Lajos jogtanár
ur¹³ szállására Udvarhelyt, s így bizonyosan megkapom. Siess, és járj el ez
ügyben minél hamarabb; ha valami fontos érdekű levelem vagy külde-
mény érkeze hozzám, azt is utasitsd oda; de minél hamarabb.

Hogy Csikot bejárjam, szándékom, de Három székre, a két falura, alig-
ha juthat időm.

Te már rövid időn költözöl Pestre ; sajnálom hogy nem bucsuzhatunk
el egymástól ; de ha sok jó enbereid közt o nem leszek is testileg ; lelkem-
ből egy szives „Isten hozzád”ot küldök utánad a csiki havasok tetejéről
Kolozsvár és Magyarország felé tekintve [tekintve – t g-ből jav.].

Isten legyen veled!
Köszöntsd nevemben Brassai¹⁴ bácsit, a collegatust, Krizát,¹⁵ kinek ha

csak lehet viszek valamit Csikból, s általában minden jó embereimet.
Jövő levelem Udvarhelyről, vagy Csikból Sámihoz¹⁶ intézem. – Te már

akkor a boldog Pest lakosa léssz.¹⁷
Leveled szivesen várom, s amellékelt levélke átadását még szivesebben

kérem.

igaz barátod

Szabó Károly mk [egybe]¹⁸

Gyulai a június -én kelt levelében – tehát Szabó levelét kézhez kapván, rögvest –
beszámolt Aranynak a „találmányokról”, arra biztatva leendő kenyéradóját, hogy ad-
jon rövid hírt a Szépirodalmi Figyelő vegyes rovatában Szabó Károly felfedezéséről.¹⁹

¹³ Nagy Lajos jogtanár úr : ekkor (—) a székelyudvarhelyi református kollégium jog-
tanára volt, illetve úrbéri törvényszéki ülnök, később elnök.

¹⁴ Brassai : B Sámuel (–) ekkor a kolozsvári unitárius főiskola tanára és az Er-
délyi Múzeum Egyesület múzeumának igazgatója, a természetrajzi tár őre. Szenvedélyes
vitázó, kora talán utolsó polihisztora.

¹⁵ Krizát : K János (–) unitárius püspök, a kolozsvári főiskola tanára ; -ban a
Vadrózsák című székely népköltési gyűjtemény szerkesztője.

¹⁶ Sámihoz : S László (, Zilah –, Kolozsvár) -től a kolozsvári evangélikus főis-
kola történelem tanára ; mind Szabó Károlynak, mind Gyulainak jó barátja

¹⁷ Te már akkor a boldog Pest lakosa léssz : Gyulai . június-július fordulóján költözö fel
Pestre.

¹⁸ A kéziratról : MTA Könyvtárának Kéziraára, K /. ; fehér levélpapír ; ,×, cm; 
folio, –. lap : levélszöveg, . lap : üres. – Címzés nincs. . lap : levélszöveg, . lap : üres. –
Címzés nincs.

¹⁹ „[i]de zárva küldöm Szabó Károly M.Vásárhelyröl tegnap kapo levelét, melyböl csütörtöki
számodban egy erdekes[ !] ujdonságot irhatsz s megelözheted az erdélyi lapokat. Károly csak





Arany azonban lapjának csak a július -án megjelent számában tudósíto róla, azaz –
hogy Gyulait se bántsa meg, de Szabó szándékát se húzza keresztül – egy hetet csúsz-
tato a beszámolóval. Ekkorra már (június -én) megjelent a kolozsvári Korunkban a
közlemény Apáczai Cseri János Magyar logicájáról címmel.

A másik lappangó Gyulai-levél Lévay Józseől (–) érkeze. Megismerke-
désük  végére,  elejére tehető, amikor Lévay a Pesti Napló munkatársa volt,
míg Gyulai Teleki Domokos szolgálatában állt.²⁰ Sajnos levelezésük nagy része (a Gyu-
lai által írt levelek elsősorban) elvesze. Az -es szakaszhatárt felvevő Somogyi-féle
kiadásban az utolsó Lévay által küldö levél -ban íródo, amihez képest a szintén
az Arany-gyűjteményben talált darab kitolja a levelezési kapcsolat időkeretét.

Gyulai ekkor Arany második lapjának, a Koszorúnak volt a munkatársa, Lévay
pedig gyakran közölt a lapban verseket, úti beszámolókat, értekezést. Ennél gazda-
gabb volt Arany János és Lévay levelezése, amiből mintegy kéucat darab maradt fenn
Arany lapszerkesztésének időszakából, és körülbelül egy tucatnyi tekinthető elvesze,
de kikövetkeztethető levélnek.

Íme a levél szövege:

[Miskolc, . április .]
Kedves barátom!
Bizony erősen tétlen vagyok. Rám fér a korholás. Nehéz csak kis időre

is mozgásba hozni a megakadt kereket. Pedig bizony restellem tőletek is,
de önmagamtól még jobban.

Néhány apró versben küldöm²¹ ösztökéléstek²² eredményét. Siess átad-
ni Jánosunknak, szives köszöntésemmel [köszöntésemmel – mm javítva]
együ. Valami czikket egy pár nap mulva küldök²³ neki.

örvendeni fog, különben is az ö korunkbeli czikke tüzetes ertekezés lesz, épen azért egy kis
elöleges közlés nem árt lapodban.” – G , . , ., illetve MTA Könyvtárának
Kéziraára K /. számú levél.

²⁰ G , .
²¹ Néhány apró versben küldöm : az év közepén több verse is megjelent Lévaynak a Koszo-

rúban: Közelgő tavasz (Koszorú, . I/. sz. ; ‘. április ., .), Litván népdalok (uo.
. II/. sz. ; ‘. július ., .), A szenvedőhöz (uo. . II/. sz. ; ‘. augusztus .,
–.).

²² ösztökéléstek : a Koszorú Nyilt levelezésében sürgeék tréfás rövid üzeneel Lévayt : „-
osque tandem?” (. I/. sz. ; ‘. február ., .), ami Cicero Catilina ellen mondo első
beszédének szállóigévé le kezdő mondatát idézi : „o usque tandem abutere, Catilina, pa-
tientia nostra?”, azaz : „Meddig élsz még vissza Catilina a mi türelmünkkel?” (Arany János
összes művei, XII., Glosszák – Szerkesztői üzenetek – Szerkesztői megjegyzések – Előfizetési
felhívások, s. a. r. N G. Béla, Bp., Akadémiai,  [A ], .)

²³ Valami czikket egy pár nap mulva küldök : az Irodalmi lelkiismeret címmel jelent meg főcikk
Lévaytól (Koszorú, . I/., . sz. ; ‘. május . –, május . –.). Megérkez-





Ez ide zárt Koszoru számot pedig tévedésből kértem Aranytól. A ik
félévröl való k számot kelle volna kérnem. Sziveskedjetek azt küldeni,
ha lehet. Az nálam hiányzik.

Csengeryt szivesen köszöntöm. Várom küldeményét. – Legközelebb
Hugo [köszöntésemmel – mm javítva] Victor mèmoirjait olvastam el. Jó
lenne-e [lenne-e – n sz-ből javítva] belőle valamit összeállitnom²⁴ a Ko-
szoru számára?

S még egyre kérlek. Küldd le nekem, ha megkaphatod, a Toldy iskolák
számára készült irod.történetének²⁵ eddig megjelent iveít ; mert, gondo-
lom, egészen még most sem fejezte be. Feleséged kezét csókolom.

Isten áldjon minden jóval
szerető barátod
Miskolcz, Apr. .  [ –  fölö vonal] Lévay J [Lévay J – egybe]²⁶

téről (elvesze levél kíséretében vagy magában?) Arany a nyílt levelezésben tájékoztaa:
„L. J. Miskolcz.A küldemény i van, köszönjük. A többire más alkalommal.” (Koszorú, .
I/. sz. ; ‘. április . . – A , ., .)

²⁴ Jó lenne-e belőle valamit összeállitnom : a Koszorúban nem jelent meg ilyesmi.
²⁵ Toldy iskolák számára készült irod.történetének :  végén került nyomdába, és -ös

datálással jelent meg Toldy Ferenc e műve A magyar nemzeti irodalomtörténet tankönyve
címmel.

²⁶ A kéziratról : MTA Könyvtárának Kéziraára, K /. ; kék levélpapír ; , x , cm; 
folio, . lap : levélszöveg, . lap : üres. – Címzés nincs.




