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A levél eddigi részének fogalmazványa Arany L. levelén olvasható. 
Degré levelén is van még e levélhez tartozó fogalmazvány: 

Hogy még Sina bárónak sokkal nevezetesebb adománya sem nyugtat-
tatott másként, mint az én sokkal csekélyebb összegecském, az az általam 
még porában is tisztelt bárónak dolga volt, mind a nyugtatás keresésére, 
mind az összeg nagyságára nézve. Ö tudta, mily czélokra és menynyit 
tehetett, mint tudom én, mily czélokra adakozhatom én és mennyit. — 
Ö tudta, mily utón szerezzen magának az udvariasság szabályainak leg
szigorúbb megtartása mellett adománya megérkezéséről biztos tudomást, 
mint tudom én. 

A fogalmazvány alatt Haynald jelzése: exped. 
A fogalmazvány Dr. Városy Gyula érseki levéltáros, a későbbi kalocsai 

érsek kezeírása. 
Haynald önérzetes hangú, de nem sértő válasza hihetőleg eloszlatta 

a félreértést. Evvel a levéllel le is záródott a levelezés Toldy Ferenc sír
emléke ügyében. m r / , 

0 3 TlMAR K ALMÁN. 

ADALÉK GÁRDONYI GÉZA ÉLETTÖRTÉNETÉHEZ. 
Számos Gárdonyi-életrajzban olvasható, hogy a nagy regényíró 1887-ben 

a pesti középiskolai tanárképző-intézettel próbálkozott, de anyagi okokból csak
hamar visszatért Győrbe. Ez az adat téves : tanítói oklevéllel sem akkor nem 
lehetett, sem most nem lehet az egyetemre rendes hallgatónak beiratkozni, már 
pedig a középiskolai tanárképző-intézetnek csak az lehet a tagja, aki a böl
csészeti kar rendes hallgatója. Gárdonyi nem is a középiskolai, hanem a.pol
gári iskolai tanítóképzőintézetnek — jelenleg polgári iskolai tanárképző főiskola 
a neve — volt a hallgatója. Az intézet felvételi naplójának 84 lapján olvas
ható annak a 22 ifjúnak a neve, akiket az 1886/87. tanévben a nyelv-és történet
tudományi (magyar-történelem-földrajz) szakcsoportra rendes hallgatónak fel
vettek. Közöttük szerepel Ziegler Géza neve is (sorrendben a 11.), akiről itt a 
következő adatok vannak feljegyezve : 1863. aug 3-án született Agárdon (Fejér 
vm.), róm. káth. vallású, nős, magyar anyanyelvű, nagykorú, Budapesten, 
Lovas-út é. szám alatti házban lakik és az I. a. osztályba iratkozottbe. Az 
«észrevételek» rovatban ez olvasható : «kimaradt», de hogy miért és mikor, 
az már nincs feltüntetve. TT T , , 

HOFBAUER LÁSZLÓ. 

JÓKAI ISMERETLEN KÉT SÍRKŐIRATA. 
(Testvéreinek.) 

Jókai különös erővel tudta átélni a rokoni szeretet mélységeit. Bizony
ságai ennek rokonaihoz írott levelei. Ezek közt is kitűnnek hangjuk meleg
ségével azok a sorai, melyeket Ihász Lajoshoz írt, Kossuth Lajos Mikes 
Kelemenének, Ihász Dániel ezredesnek a testvéröccséhez, Hathalomra, 
Veszprém megye. 


