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pénzünket, csak Zyraki Balázsiói, mi perrel nem vettünk jószágot, 
perrel sem akarjuk elidegeníteni, sem Zyraky Balázstól, sem magunktól-
Ha perleni akar, pereljen Zyraky Balázszsal. 

Ahol penig azt mondja, hogy minden jószághoz az vér és szomszéd 
közelb az idegennél, akkor hol volt Kristóf uram, mikor1 Zyraki 
Balázsnak kézében adták ez jószágot, akkor sem szomszédság, sem 
verség nem- állhatott Zyraky ellen. Ahol penig azt mondja, hogy ez. 
jószággal meg nem kínálták, azt mondjuk erre, hogy kínálták, más az, 
hogy meg is kiáltották, hogy az kinek kell, eladják, senkinek akkor 
nem kellett. ' ; . ' . . ' 

Ahol pehig azt mondja, hogy sem áldomás italra, vagy áldás
pohárra nem hívták, sem hírré nem tettük az áldomás italf, várja el 6-
kegyelme és mikor áldomását isszuk, ő kegyelmét is reá hívjuk. De még 
ez ideig annak áldomását nem ittuk. 

(Eredetije Kassa város levéltárában Ad nr. 3567 ex 1580 jel alatt.) 

KEMÉNY LAJOS. 

B. KEMÉNY ZSIGMOND SZILÁGYI SÁNDORHOZ. 
1852. 

1. A' rendőrség csak azon szempontból ellenzé a lapkonczessziót, 
mert felesleges, miután van szépirodalmi; Lamotte egészen ellenkező véle
ményt küldött a' herczeghez s bizton reméli sikerét. 

2. A' következő előfizetőket küldöm. A teli ívesek Bethlen Jánosné-
tól kezdve, még a pénzt nem szedték be s én restellem sürgetni. Majd 
elküldik. 

3. A magához e' levélben küldött ívek közül az egyedüli fontos, 
t. i. Dózsa, a közelebbi gyorskocsin küldi el a' pénzt. 

4. Nekem pénzre levén rögtön szükségem, a' regény árrából 40 
forintot, mihelyt megérkezik szerezzen össze és hozzan el. Én 50rő! 
nyugtatványozom a Somsich' és Szirmay' ívét beszámítván, mellyekrőt 
a' pénzt vettem. 

5. Maga engem egy kevéssé kompromittált Szamváld irányában; 
mert megírá a' feltételeket, mellyek mellett hajlandó lenne az a' Kemény 
Domokos' munkáját átvenni; — ő azonban állítja, hogy maga nem is 
illyenforma feltételekről beszélett vele. 

6. Mihelyt hazaérkezik rögtön jőjen hozzám. 
barátja 

Kemény 
(Borítékja nincs.) 

(1852) Jun 2kán. 
Édes Szilágyi! 

Már hozzáfogtam a' novellához, melly 3 ív alig lesz. A' határ
időre majd elküldöm. 
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Alkunk volt ívétől 40 pengő. Ebből 60 pengőt holnap reggelre, 
kérem, hozzah ej. A' másik hatvan pengőt —- vagy aránylag keveseb
bet — átadandja a' kiszedés bevégzésekör. 

Kemény. 
Kívül: Ifi. Szilágyi Sándor urnák. 
(Az egész levél ezeruzával van írva s piros pecséttel volt lezárva.) 

(1852, július 7.) 
Édes Sándor. 

Hogy nagy súlya ne legyen leveleimnek, mi a' befogásnál is 
alkalmatlan, a most magához indított öt előfizetési ívet két levélre osz
tottam fel, 's mindkettőt ma, az az jul 7kén tevém postára. 

barátja 
Kemény 

' Édes Sándor! 
Reméllem kapta már első levelemet az ívekkel. 
Most küldöm a másodikat azon kéréssel, hogy a' beléje zárt 

ívekből egyet czimezzen Basanovits Róza kisasszonynak, vagy asszonynak 
{mert nem tudom) Gyulára; mást pedig Sarfitszky Rózának Zentára, 
ki a' Férj és Nőre 13 példányra előfizettetett, — s egyszersmint írjan 
nekiek szép bókokat nevemben s ha tetszik a' maga nevében is. Az apja 
számára ígért novellát 20ka előtt lehetlen átadnom; ezért az öreg ur 
«gy keveset neheztelt is. De egyébiránt a' késés. miatt engedtem el a 
honoráriumból, 

A' két kisasszonyhoz írandó levélért a' a' Markok díját idezárva 
líüldöm. 

Válaszoljan nekem, kérem. 
barátja Kemény 

(Borítékja egyik levélnek . sincs.) 

(1853) Sept Í4ken. 
Édes Sándor! 

Gyulaynak, idvezletem mellett, mondja meg, hogy Pákh itt van, és a 
Szépirodalmi lapok szerkesztését, mint látszik, Vas Gereben fogja átvenni, 
ha másként rendezni nem lehet. 

Regényemből még hat ív nyom,atlan és kettő meg sincs írva; de 
holnap már az Íráshoz fogok, 's hiszem, hogy a' hónap végével, vagy 
a jövőnek első napjain munkámat a közönségnek kezébe adhatom. 

Gyüjtött-e sok előfizetőt ? 
.Ha vannak, azoknak egy részit kérem küldje 24kig be; mert két 

kötet nyomtatási árát ígértem akkorra kifizetni, s jelenleg a' cassaban 
•93 forint van. 

A' más részét az előfizetőknek majd rendre később fogja kézbesitni. 
Miért ül Gyulay annyit Kecskeméten? l. 

1 Lásd Arany J. levelezése L 314. 1. 



ADATTÁR 241 

Mi is szeretnénk egy havi iratot megindítani. 
Talán kapunk reá engedélyt. 
24-re szerezzen egy kevés pénzt. ' . , 

barátja Kemény, 
Kívül: Szilágyi Sándor tanár urnák. Kecskemét, 
(Az összehajtott levél zöld viaszszal volt lepecsételve. > E pecsét kétfelé 

törve rajta van a levélen s mellette veres viaszba nyomott kétfejűsasos pecsét, 
melynek köriratából ennyi olvasható: KETSKE . . . A 6 krajczáros posta
bélyegen : Pesth lé/9; a pecsétes oldalon: Kecskemét 15/9 bélyegző nyomata. 
Amaz négyszögű, emez kerek. 

Édes Sándor! P e s t d e c z 1 5 k é n < 1 8 5 3 > 
Megütköztem kívánságán. 
II Jakab ota senki sem vette azon jogot magának, hogy a' cri-

minalis codexben kijelelt valamelly bűntény elkövetésére engedélyt adjon 
Péternek vagy Pálnak. 

A' mostani században királyok sem tesznek illyet, nehogy hiva
talnokok tennének. 

Az ember szokott p. o. Dúellálni a' maga fegyverével vagy a' 
máséval. E' tényt a' helybeli rendőrség észre veszi, vagy nem veszi észre. 

Az azonban a világ végéig sem történik meg, hogy a' kormány 
engedélyt adjon, sőt az sem, hogy p. o. a' Pesti politzia a' Kecskeméti
nek írjon az észre nem vétel iránt. 

Illy dolgokat otthon kell igazítani és csendben. De talán igen 
hosszason mulattam e' tárgyon. 

Ürményi a' folyó hó 27kén jön Pestre. 
Bulyoczkyné már nem beteg. 
Regényeimből ma küldöttek hozzám 150 bekötött példányt. 
Nem éreztem jól magamat, 's csak azért kellett válaszommal késni. 

barátja 
Kemény 

Kívül: Szilágyi Sándor tanár urnák, Nagy-Kőrös. 
(Az összehajtott levél zöld viaszszal volt lepecsételve. A 3 krajczáros 

postabélyegen: Pesth 16/12; a pecsétes oldalon: Nagykörös 16/12 bélyegző 
nyomata. Mindenik kerek.) 

Péntek, (1857. márcz 20) 
Édes Sándor ur! 

Holnap megyek (a' délutáni vonattal) Kőrösre, s vasárnap dél
utánig ott fogok mulatni.: Pfeifer is jön velem. Vagy önhez szállunk; 
vagy Aranyhoz,1 a* szerint a' mint kevesebb alkalmatlanságot okozunk 

barátja 
Kemény 

Kívül: Tek. Szilágyi Sándor tanár urnák, Nagy-Kőrös. 
(Az összehajtott levél piros pecséttel volt lezárva. A két darab 3 kraj

czáros postabélyegen: Pesth 20/3 Abends bélyegző nyomata, A nagykőrösi 
bélyegzőn a számok nem látszanak.) 

1 Lásd Arany J. levelezése I. 415. 1. 
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