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ARANY JÁNOS KÉT KIADATLAN LEVELE LAUKA GUSZTÁVHOZ 

„Azt hiszem, Lauka Gusztávot soha életében senki sem vette komolyan, de nem is 
tartott igényt arra, hogy komolyan vegyék."1 Az irodalomtörténet-írás Laukát főleg hu
moros beszélyei, az almanachlírát követő vagy parodizáló versei és kordokumentum 
értékű, gyakran erősen személyes hangvételű visszaemlékezései (pl. A múltról a jelen
nek) révén ismeri. A sajtótörténet pedig őt tartja az első vicclap szerkesztőjének: a 
Charivarit 1848-ban indította, de az három hónap múlva meg is szűnt; majd 1861-ben 
Ördög naplója címmel próbálkozott egy másik vállalkozással, de ez is csak négy hóna
pon át létezett. 

Könnyed, szellemes egyénisége és műveltsége hamar közkedveltté tette a magasabb 
irodalmi és politikai körökben. Jó barátságban volt Petőfivel, Arannyal, Vörösmartyval 
(aki komoly költői tehetségnek remélte"); az 1840-es években akadémiai írnok, a 47-es 
országgyűlésen az ellenzék jegyzője, majd a szabadságharc idején az Országos Honvé
delmi Bizottmány jegyzője és Kossuth főfutárja. A neoabszolutizmus idején ismét hiva
talhoz jutott, és közel egy évtized vidéki (Szatmár, Nagyvárad) beamterség után, 
Sennyey Pál hívására 1860-ban Pestre költözött. Állami szolgálatba jutván, a helytartóta
nácsnál nyert állást, ahol hamarosan a sajtóosztályt vezette. Közismert segítőkészsége 
komoly hasznára volt a korabeli lapoknak. 1867-et követően ismét a sajtóügyekért volt 
felelős. 

Arany Jánossal 1848 májusában ismerkedett meg.3 Kapcsolatuk ettől fogva baráti: 
egy Petőfinek írt 1848. júniusi levelében Arany üdvözletét küldi Laukának,4 1861-ben 
müveket kér a Szépirodalmi Figyelőbe; és ott meg is jelennek munkái: versek (Románcz, 
1861. március 13.; Régen és mostan, 1861. július 11.) és beszélyek (Egy újkori amazon, 
1861. május 30.; Egy nyár Pesten, 1861. október 24., 31.; Művészet-ragály, 1862. szep
tember 18., 25., október 2.). 

A következő levél azt igazolja, hogy Lauka nem csak mint szerző, de hivatalos minő
ségében is segítette Arany lapjainak működését. 

1 HEGEDŰS Géza, Arcképvázlatok, Bp., é. n., 108. 
2 „Vörösmarty Laukából költőt remélle egykor" - írta Szemere Miklós Tompának 1851 végén. TOM

PA Mihály Levelezése, I, Bp., 1964, 153. 
3 Arany levele feleségéhez 1848. május 18-án: „Kedden délután több Íróval részint találkoztunk [Petőfi kí

séretében], részint látogatást tettünk náluk". AJÖM XV, kiad. SÁFRÁN Györgyi, Bp., 1975, 209. 
4 i/o., 213. 
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Az első levél szövege: 
Pest, nov. 4er11862. 

Édes Gusztim! 
Kerestelek tegnap - én, a te örökös alkalmatlanságod - s nem találtalak persze. Az idő 

szorít, nyomatnom kellene a programmot, de nem merem addig, mig a cziwben szándék-
lott változtatás iránt megnyugtató választ nem kapok. Nem szeretné üres erszényem, ha 
confiscálnák az előfiz. felhivást csak egy pár ezer példányban is. Azért kérlek nagyon 
szépen, tudasd velem egy-két sorral, miben áll már a dolog. A szépirodalmi czím igen 
szűk a programmhoz: okvetetlen el kell dobni: különben óriás in consequentia lesz a 
legelső lépten is. 

Legszivesb üdvözlettel! 
barátod 

Arany J [egyb.5 ] 

A levél magántulajdonban van; fehér, „ARANY JÁNOS." vízjeles, nyomatos (orosz
lán és unikornis által közrefogott címer, koronás címerfővel) lev. papír; 23,7x15,1 cm; 
2 fol., 1.1.: lev. szöveg, 2-3. 1.: üres, 4. 1.: címzés: 

„Tekintetes Lauka Gusztáv 
urnák tiszt 
Pesten. 
Uri útcza [egyb.] 5 szám 3 emelet" 

A 4. lapon vörös viaszpecsét. 

Magyarázó jegyzetek: 
a czimben szándéklott változtatás: Arany a Szépirodalmi Figyelőre emlékeztető 

Szépirodalmi Koszorú néven tervezte új lapját megjelentetni, amire 1862. október 9-én 
meg is kapta az engedélyt Worafkától, a pesti rendőrfőnöktől; valószínűleg már ekkor is 
kérte Lauka közbenjárását: „en, a te örökös alkalmatlanságod". 

confiscálnák: elkoboznák, betiltanák. 
miben áll már a dolog: Worafka 1862. november 8-án engedélyezte - Koszorú néven 

- az új lap megindítását. 
a szépirodalmi czím igen szűk a programmhoz: az előfizetési felhívásban „szépiro

dalmi s átalános miveltség terjesztő" lapot ígért Arany. 

A második levél szövege: 
Pest dec. 9. 1863. 

Édes lelkem! 
Én nem annyira mogorva voltam, mint fél szemem a correcturán csüggött melyet asz

talomon láttál, s melyért a gyermek, minden perczben remegtem, hogy jő. Azután a nem 

5 egyb. = egybeírva. 
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kevés beszédű R.... érkezése tette még távolibb kilatásba[!] munkám folytatását. Kérel
med szívesen teljesitem, s idezárva küldöm a 20 ftot. -

Készíts érte valamit és küldd el. -
Üdvözöl 

b[ará]tod 
Arany János [egyb.] 

A levél magántulajdonban van; fehér, nyomatos (oroszlán és unikornis által közrefo
gott címer, koronás címerfővel) lev. papír; 23,7x15,1 cm; 2 föl., 1.1.: lev. szöveg, 2-3.1.: 
üres, 4.1.: címzés: 

„Tek. Lauka Gusztáv úrnak 
Helyben" 

A 4. lapon piros viaszpecsét. 

Magyarázó jegyzetek: 
nem kevés beszédű R • valószínűleg Rózsaági Antal (1829-1886), író, szerkesztő, 

majd gimnáziumi tanár. A Győri Közlönyt (1857) és a szépirodalmi és divatlap Gombos
tűt (1816-1 862) szerkesztette. Ekkoriban gyakran tűnt fel Arany János környezetében. 

Készíts érte valamit: Laukától a Koszorúban már nem jelentek meg munkák. Hogy 
milyen formában szolgálta meg a 20 forintot, nem tudjuk. 

Ezúton köszönöm meg a kéziratok tulajdonosának, hogy lehetővé tette a levelek köz
lését, amelyek így szerepelhetnek majd Arany János Összes műveinek XVIII. kötetében 
is. Ennek a kiadványnak a sajtó alá rendezése - az 1862 és 1865 közötti levelezést fogja 
tartalmazni - az OTKA támogatásával, az MTA Irodalomtudományi Intézetében zajlik. 
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