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demiae wiennensis . Wiennae 1551 c.) k iemel i a kö l tő n y e l v t u d á s á t és 
külön emlí t i a l a t in , görög, h é b e r nye lvben va ló j á r t a s ságá t , de n é m e t 
tudásá ró l ha l lga t , ! a mi b á r nega t ív , de szintén e l fogadható b izony í ték 
a mel le t t , hogy a kö l tő Sylvester néme tü l n e m t u d o t t , v a g y legalább 
is n e m t u d o t t oly jól, hogy n é m e t e g y h á z a k b a n e nyelven lelkészi funk-
cz lóka t végezhe te t t vo lna . 

Mindent egybevetve ké t ség te lennek látszik, hogy : 

1. a lőcsei Sylvester János igazi neve Lautsperrer és a költő 
Sylvester Jánossal nem azonos valaki ; 

2. a költő Znióváralján született, mig a lőcsei segédlelkész vala
melyik felvidéki bányavárosban ; 

3. meglevő kézírásuk más és más individuális jelleggel bír ; 
4. döntő bizonyíték a korbeli eltérés. A lőcsei Sylvesterről bizo

nyosan tudjuk, hogy 1618-ban halt meg, tehát születése mintegy 1534 
körül lehet. Lehetetlen feltételezni, hogy Sylvester, kinek születési 
éve kb. 1504—05, ugyanaz lett volna, ki 1618-ig egyházi hivatalt, viselt, 
vagyis 114 éves korában paposkodott volna ! 

5. Sylvester (Lautsperrer) János német eredetű volt és német 
egyházakban e nyelven prédikált, a költő Sylvester pedig többszörös 
állítása szerint németül csak keveset tudott . 

Világos az is, mi adott okot arra a tévedésre, hogy a két teljesen 
különböző név, eredet, kor és nyelv tekintetében egymástól erősen 
eltérő egyént azonosították irodalomtörténetíróink. Első alapja ennek 
a vezeték (latinizált) és keresztnévnek nagyjából való megegyezése, 
továbbá az életpálya : a papi hivatás azonos volta és végül Türk kró
nikájának hibás olvasása, melynek következménye az volt. hogy a két 
személy életét teljesen összezavarták. 

A jövőben tehát a költő Sylvester János nemcsak debreczeni, 
hanem szepességi szereplését is végképen el kell ejtenünk és Lőcsének 
prédikátorai soiában, az országos nevű költő helyett be kell érnie a 
szerény szepességi pappal, Sylvester Lautsperrer Jánossal. 

BRUCKNER GYŐZŐ. 

ARANY JÁNOS KÉT KIADATLAN LEVELE KÁROLY 
SÁMUELHEZ. 

Arany János, Kőrösről való távozása utáni évben, 1861-ben, két 
levelet intézett Károly dr.-hoz, a ki őt Kőrösön kezelte. A leveleket meg
őrizte a Károly-család s jelenleg Károly István, Ganz-gyári főkönyvelő 
úr birtokában vannak, a ki szives volt azokat közlés czéljából nekem 
átengedni. A két levél a következőképen szól: 

1 U. o. 14. 1. 
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I. 

Czím: Dr. Tekintetes Károlyi Sámuel urnák tisztelettel. Nagy-KŐrös. 

Pest, October 5-én 1861. 
Kedves Barátom ! 

Kötelességemmé tetted volt, hogy néhány nap eltelvén, irjak 
egészségi állapotomról, de én részint a rosszullétem alatt körmömre 
égett halaszthatatlan teendőim, részint halogató rendszerem miatt, 
mindeddig elmulasztottam. Most, quia deus nobis haec otia íecit — hogy 
t. i. szemgyuladasban szenvedek, midőn sem olvasnom, sem irnom, sein 
pipáznom nem szabad, meglopom a perczet és, habár tapogatva, tudó-
sitlak szereid hatásáról. 

Mire azokat megkaptam, némi kis javulást már sejtettem ugyan, 
de azért híven bevettem, előbb a laxativát, aztán a .másikat. S az óta 
— köszönettel mondom ezt —• csakugyan jobban vagyok, esti szédülé
seim, éjjeli forróságom elmúlt és ha szemem miatt lehetne, talán már 
ismét képes volnék ugy dolgozni, mint az előtt. A zúgás — természete
sen — megmaradt, az 8 év óta sohasem szűnt meg teljesen, csak néha 
nagyobb, máskor kisebb mértékben háborgatott. 

Megtarthatom-e becses receptedet s előforduló alkalommal hasz
nálhatom-e ismét, vagy mindannyiszor ismét hozzád forduljak, leírván 
a symptomákat ? Megbocsáss, de engem csak hozzád von már régi bizal
mam. Ha Pestre jősz, látogass meg kérlek, hogy szóval is megköszön
jem szíves segítségedet. 

Kedvesidnek legforróbb üdvözletünk küldjük, téged pedig ölel 
igaz barátod 

Arany János. 

U. i. Szememet Kajdacsy orvosolja, nem szükség, hogy erre 
nézve fáradságot végy magadnak receptet küldeni. 

Csak a levél van meg, halványkék papíron írva és a papir »Arany János« 
víz nyomással van ellátva. 

. Pest, cet. 17-én 18Ő1. 
Kedves Barátom ! 

Véletlenül megint cura alá jöttem. Elmondom a történetét. 
Minapi bajom alkalmával, mielőtt neked írtam volna, panaszkodtam 
Salamon Ferencznek, ki hozzám eljárogat, munkaképtelenségem etc. 
felől. Egyúttal azt is, hogy nincs orvos i t t Pesten, kihez ismeretség foly
tán bizalommal járulhatnék; azok a híresek oly nagy urak, hogy talán 
nem is sokat gondolnának velem, más, kevesebb igényű, de szintén ügyes, 
tanult orvossal pedig nincs ösmeretségem. ö felhozta és dicsérte dr. 
Poórt, mint jóravaló, s igyekező fiatal orvost — s ez akkor abba maradt, 
én írtam neked, te szives voltál receptet küldeni, használtam szereidet, 
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s jobban lettem. De a fej, vagy fülzúgás vagy sistergés természetesen 
megmaradt, mint már 8 év óta folyton muzsikál. 

Tennap előtt — vagy tán kedden — kopogtat nálam valaki. 
Tessék. »Én dr. Poór vagyok, hallottam Salamontól etc. ma délutánra 
te t tük a látogatást, de én délután nem érkezem, eljöttem most.« Értel
mes, ügyes embernek találtam, részvéttel kérdezett bajomról, én elmond
tam neki 8 év alatti phasisait s mindent ; ö kikérdezett, megvizsgált, 
•megkopogtatott s diagnosisa: lépbaj. Én mondtam, hogy nem fáj sehol, 
de ő bizton állítá, hogy a lép most is dagadt. Nem mondtam neki, de 
említettem, hogy Kőrösön is néha, két-három nap kegyetlen fájdalma
kat éreztem, épen a tájon, hol ő vizsgálta, mit akkor veled sem közlöttem, 
rheumának, hülésnek tulajdonítván, s hideg vizzel, másszor meleg fedő
vel etc.* curálván. Csodálkozva kérdezte, nem mondtad-e azt te, hogy 
lépbaj. En nem emlékeztem, hogy ilyet mondtál volna, de előkérve utóbbi 
receptedet, meggyőződött, hogy te is annak tartottad : és rendelt, a mi 
következik. 

Recepted első részét, a hashajtót, megcsináltatni egyszer, dél
előtt bevenni: délután kezdeni a te piluláidat és 14 napig élni vele foly
vást, minden nap io szemet vévén be. Ezenkívül 6 hétig minden reggel, 
éhomra, egy pohár keserűvíz (budai) egy pohár ivó víz, egy órai séta 
szabadban, úgy a reggeli. Nem irt semmit, a te receptedet küldtem 
patikába, azt használom ily módon, ö biztosított, hogy az ártani nem 
fog, ellenben a lépdagályt eloszlatja s ha a lépet tökéletesen ki nem gyó
gyítja is, tetemes javulást okoz. Én elfogadtam, bizalmamat megerősí
tette azzal, hogy épen a te szereidet ajánlja, s megkezdtem a curát teg
nap (i6-án). 

Nem azért írom ezt, hogy az orvos háta megett veled tanács
kozzam, vagy mintha elpártolásom miatt benső fordulást érzenék: 
hanem i<>, hogy tudjad, 2<> és főleg, hogy nem lesz-e nagy ártalmamra, 
kivált a pilulák oly nagy mértékben használása. Tudom, hogy bennök 
chinin van s e miatti aggodalmamat közöltem is Poórral, de ő azzal nyug
tatott meg, hogy előítélet az ezen ártatlan szer ellen, melylyel vádolják, 
bízvást élhetek vele. 

Te, a ki bajomat huzamosb idő alatt s így jobban tanulmányoz
hattad mint P., meglehet nem lészsz vele egy véleményen a baj iránt. 
Mindazáltal én már feltettem magamban, kijárni azt a tánczot végig ; 
tőled csak az iránt kérnék felvilágosítást: nem lesz-e ártalmas — sze
rinted létező bajomat még öregbítő — ezen cura ? Mert ha nem, akkor 
— használ nem használ — végig folytatom, de ha nagyobb veszélytől 
tarthatnék, vagy tartanál te, akkor abbahagyom, mihelyt szives soraid 
hozzám jutnak. 

Légy oly jó, édes barátom, válaszolj rögtön, szives üdvözlésün
ket a tieidnek ! téged pedig ölellek forrón 

igaz barátod 
Arany János. 

1 ... »másszor meleg fedővel etc.« betoldás. 
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U. i. Megirtam e levelet tegnap előtt, de nem tettem postára. 
Féltem, hogy mind irántad, mind Poór iránt, nem illő eljárás lesz. De 
a chinin (vagy mi még a pilulában) annyira izgat, hogy este felé már 
csak nehezen hallok tőle, tegnap este erős szédülések jöttek rám az 
elszunnyadáskor, alig tudtam elaludni. Ma kerestem Poórt, nem talál
tam. Ha ez így megy, nem állom ki a 14 napo t ; mert nekem dolgozni 
kell, nem csak aggódni. Mit tegyek ? Válaszolj hamar. 

Közzéteszi: DR. MOTZ ATANÁZ. 

B. KEMÉNY ZSIGMOND LEVELEI FALK MIKSÁHOZ 
A NEMZETI MÚZEUMBAN. 

Az az ellentállás, melyet a magyar nemzet a világosi katasztrófára 
következő két évtizedben kifejtett, részint a mély államférfiúi belátás
nak, részint az önfeláldozó hazaszeretetnek nyilatkozása. Az önkény
uralom korának épen nagy erkölcsi értékei biztosítanak kimagasló 
helyet a magyar nemzet történetében ; ezek vonják magukhoz a mai 
magyar társadalom rokonérzését is, mikor újabb nemzeti katasztrófánk 
körvonalai mind megdöbbentőbb arányokban bontakoznak ki szemünk 
előtt. A két komor, de komcrsága ellenére is felemelő emlékű évtizednek 
mozgalmaiba engednek bepillantást b. Kemény Zsigmondnak Falk 
-Miksához intézett levelei, melyek Falk Miksa levélgyűjteményével 
együtt nem régiben kei ültek a Nemzeti Múzeum levéltárába. 

Kemény levelei híven tükrözik viszsza írójuk egyéniségét, melyből 
hiányzik mind a színészies póz, mind a kiábrándult lélek czinizmusa. 
Kemény országos jelentőségű ügyekben is csodálatos közvetetlenséggel 
intézkedik, másrészt legegyszerűbb nyilatkozata is szoros kapcsolatban 
van világnézetének vezető elveivel. Lelki nagyságának egyaránt jelét 
adja, mikor a magyar politikai törekvésekec merészen irányítja, s mikor 
Deák Ferencz felsőbbsége előtt meghajol. Baráti viszonyait gyöngéd
ség, politikai következtetéseit éles látás, önáldozatait természetesség 
jellemzi. Az egyéniségnek ez önleleplezése annál becsesebb, minél rit
kábban nyilatkozik Kemény bizalmasan lelki világáról a szabadságharcz 
után. Joggal írhatta egyik levelében Fáiknak: »Az egész világ tudja, 
hogy én leveleket ritkán írok, s alkalmasint még legtöbbször Deákon 
kívül önhöz.« 

Falk Miksa a Pesti Napló munkatársa volt, mikor b. Kemény Zsig
mond 1855 jún. 12-ikén mint a lap szerkesztője mutatkozott be, kap
csolatuk azonban ezúttal hamar megszakadt. Falk ugyanis 1855 végén, 
Kemény pedig 1856 decz. 9-ikén vált meg a Pesti Naplótól. 1857 decz. 
10-ikén Kemény újra elvállalta a Pesti Napló szerkesztését s ő vezette 
át a lapot az önkényuralom idejéből a kiegyezés korába. Falk Miksa 
az elsők között volt, kik az új vezérnek közreműködésüket felajánlották. 
Ettől fogva Falk, ki Bécsben a takarékpénztár tisztviselője volt, sűrűn 
küldözte elmés politikai fejtegetéseit a Pesti Napló szerkesztőségébe, 
míg 1867 végén Pestre nem költözött, hogy a Pester Lloyd szerkesztését 
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