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Előszó

Jelen forráskiadvány célja, hogy Kriza János unitárius püspök levelezését feltárja, és a
Vadrózsák gyűjtőhálózatához kapcsolható leveleket, amelyek Kriza Jánosnak és gyűjtőinek a folklórszövegek gyűjtésére, átdolgozására és kiadására vonatkozó elképzeléseit tartalmazzák, egy kötetben hozzáférhetővé tegye.
Kriza János népköltészet iránti érdeklődésének kezdeteiről semmi biztosat nem tudunk.1
1842-ben,2 31 évesen, házasságkötésének évében egy népköltészeti gyűjtemény kiadásához
kér pártolást és gyűjtésre szólítja fel az olvasókat. Az ekkor már publikálásra kész gyűjteményes füzet (megváltozott tartalommal, nagyszabású munkává nőve) csak több mint húsz
évvel később, 1863-ban jelenhetett meg – akkor is elsősorban gróf Mikó Imre mecénási támogatásának köszönhetően. A Vadrózsák című kötet folytatását azonban sem Kriza János
életében, sem a halálát követő 150 évben nem sikerült kiadni.3 A nagyrészt unitárius lelkészek és tanítók által összegyűjtött hatalmas népköltészeti anyag – Kriza és gyűjtőtársai levelezéséhez hasonlóan – szétszóródott, elveszett vagy ma is ismeretlen helyen lappang.
Kriza János gyűjtőhálózatát unitárius lelkészként, majd 1861-től püspökként alapvetően levelezés útján szervezte, irányította. A gyűjtésben részt vevő személyek nagy részével nem csupán a népköltészet közös ügye kötötte össze; leveleiben változó mértékben, de
egyformán helyet kaptak a magánéleti, iskolai és egyházi események, amelyek levélírásra
indították. Levelezésének nagyságát mégsem könnyű megbecsülni sem, mivel annak csak
egy kisebb része került – barátja, a történész-levéltáros Jakab Elek jóvoltából – közgyűjteménybe. Mégis az eddig feltárt levelek, dokumentumok és kiegészítő információk segítségével, hézagokkal bár, de láthatóvá válik a népköltészeti gyűjtésnek Kriza János (és kisebb mértékben a gyűjtők) mindennapjaiban betöltött szerepe, valamint az, ahogy Kriza
a gyűjtésről, az átdolgozásról és a kiadásról való elképzeléseit átadni és mások számára is
hozzáférhetővé kívánta tenni.
Jelen kötet abba az alakulóban lévő paradigmába is bele kíván illeszkedni, mely a
történeti folklórszövegeknek az előző korszakok gyakorlatától eltérő vizsgálatát és értelmezését célozza (vö: Niedermüller P. 1987, 1990; Milbacher R. 2000; Gulyás J. 2007,
2010; Domokos M. – Gulyás J. 2009; Rölleke, H. 1975). 4 E kutatási irány távlati célja,
1

Faragó József tanulmányában összefoglalja mindazokat a helyszíneket, személyeket, eseményeket is,
amelyek esetleg szerepet játszhattak Kriza János népköltészeti érdeklődésének kibontakozásában (vö:
Faragó J. 1971: 67–74).
2
A gyűjtésről-kiadásról való nyilvános beszéd kezdetének időpontja bizonytalan, az 1842-es és az 1843-as
év egyaránt lehetséges. Ezt részletesebben lásd Kriza János előfizetési felhívásának tárgyalásánál.
3
A már 1842-ben tervbe vett folytatás 2012 végén fog megjelenni Olosz Katalin gondozásában. A kötet
Kriza János népköltészeti hagyatékának a meséken és mondákon kívüli egészét tartalmazza.
4
Az ezekben megjelenő alapgondolat (miszerint az elit megkonstruálta a népit, és így az autentikus
folklórszöveg terminus létjogosultsága megkérdőjelezhető) már a 20. század elején is felvetődött, azonban a
kirobbanó vita kevéssé bizonyult szakmainak, így szövegvizsgálat sem követte azt (vö: Horger A. 1908: 456).
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hogy a 19. századi folklórszövegeket önértékükben vizsgálja, túllépve a 19. század második felében Arany János, Arany László és Gyulai Pál által létrehozott kánonon, amely
(akkori kortárs szövegekről és személyekről lévén szó) megkülönböztetett jó gyűjtőket
és rossz gyűjtőket, autentikus és kevésbé autentikus folklórszövegeket. Ez a megkülönböztetés, és az általuk egyfajta (értékszempont szerint) hierarchikus rendbe állított
gyűjtők és szövegek a 20. századi, történeti szövegekről gondolkodó kánonba szinte változatlanul kerültek bele. Még az olyan paradigmaváltó személyek, mint Ortutay Gyula
vagy tanítványa, Kovács Ágnes is csak kis mértékben tágították a kánon határait, de annak megváltoztatását, újragondolását nem érezték feladatuknak. Úgy vélem, hogy a mai,
21. századi folklorisztika nem valamilyen 19. vagy 20. századi értelmiségiek konstruálta
eszményhez szeretné mérni a 19. századi gyűjtőket és szövegeket, hanem annak vizsgálatára kívánja helyezni a hangsúlyt, hogy a 19. században kik voltak azok az emberek,
akik népköltészeti gyűjtéssel foglalkoztak, milyen háttérből érkeztek, milyen iskolákban
végeztek, ott milyen hatások érték őket, milyen kapcsolathálóval rendelkeztek, hogyan
teltek a mindennapjaik, és ebbe hogyan illeszkedett bele a népköltészetről (mint értékről, megmentendő örökségről) való gondolkodás. Az alapkutatások elvégzését követően
válik majd talán az is láthatóvá, hogy ezek az emberek vajon milyen elképzelésekkel rendelkeztek, amikor gyűjteni indultak, mivel sok esetben a gyűjtők fejében létező eltérő
mese- (vagy más folklórszövegre vonatkozó) koncepciók eredményezték a nagyon különböző szövegeket. Így a cél a későbbiekben sem az, hogy ezeket a szövegeket egymáshoz
mérjük, hanem annak megfogalmazása, hogy mit gondoltak a 19. században a gyűjtők jó,
szép szövegnek (vagy egyszerűen folklórszövegnek), és így hogyan állt össze a szép(nek
gondolt) szövegekből az a változatos (és egyelőre tulajdonképpen ismeretlen) korpusz,
amelyre mint a 19. századi folklórszövegek összességére gondolunk. Azonban ahhoz,
hogy a szövegközpontú vizsgálat érdemben megkezdődhessen, számos, a korábbi évtizedekben el nem végzett alapkutatást és forrásfeltáró munkát kell elkészíteni. Ezek egyike kíván lenni ez a dokumentumgyűjtemény, amely nagyobb részben Kriza Jánosnak a
gyűjtőkhöz, illetve a gyűjtőknek Krizához írott leveleit, kisebb részben azokat a leveleket
tartalmazza, amelyekben a Vadrózsák újrakiadását (1911) tervezik, illetve Kriza János
leveleinek összegyűjtését kezdeményezik. Mindezt azok a dokumentumok egészítik ki,
amelyek összefüggésbe hozhatóak a Vadrózsák létrejöttével, az abban részt vállaló személyekkel vagy Kriza Jánossal.
Bár jelen forráskiadvány azzal a céllal készült, hogy egy kötetben tegye elérhetővé
mindazokat a dokumentumokat, amelyek Kriza János és gyűjtőkörének népköltészeti
munkásságával kapcsolatba hozhatók, mégsem vállalhatta fel a Vadrózsák gyűjtőhálózatának a teljesség igényével történő bemutatását, csupán az eddig feltárt dokumentumok
visszakereshető közlésének feladatát igyekezett elvégezni annak érdekében, hogy ezzel
újabb, a Vadrózsákhoz, illetve tágabban a 19. századi népköltészeti gyűjtőmozgalmakhoz
kapcsolható források felkutatását motiválja, valamint ezek elemzését elősegítse.
Ahogy Kriza János egyik Gyulai Pálhoz címzett levelében a készülő Vadrózsákkal kapcsolatban írta: „De azt tartom, hogy minden ember tegye meg azt a jót, a mi tőle telik – a
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középszerűek is ott lehetnek az irodalom terin legalább mint fövényszem-gyüjtők a nagy
épülethez” (31. levél).
Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik nélkül a fövényszem-gyűjtögetésem biztosan nem sikerülhetett volna. Elsősorban három személynek tartozom köszönettel, nem csak azért a segítségért, amellyel munkámat kísérték, hanem azért is, mert ők
hárman egyúttal három olyan helyet is jelentenek számomra a világban, ahonnan nézve
egyértelműen hinni lehet, hogy van értelme ilyen és hasonló munkák elvégzésének.
Köszönöm Molnár B. Lehelnek, a Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltára
vezetőjének, hogy felkarolta ennek a kötetnek a tervét, hogy minden kérdésemre, ötletemre azonnal válaszolt, hogy maga is szinte sajátjaként tekintett az újabb és újabb felmerülő problémákra, hogy jóval több volt, mint levéltáros, és a levéltár is több lehetett,
mint kutatóhely. Köszönöm Olosz Katalinnak, a kötet szakmai lektorának, hogy időrőlidőre összetalálkozva (elsősorban Marosvásárhelyen) együtt bogozhattuk Kriza János
gyűjtőhálózatának kusza szálait, hogy átélhettem, milyen úgy egy témán ketten dolgozni,
hogy minden felbukkanó adat valaki másnak is legalább akkora örömet jelent, mint nekem, hogy milyen jó közösen gondolkozni, terveket szőni és mindent azonnal megosztani
egymással. Köszönöm Keszeg Vilmosnak, doktori irányítómnak, hogy a szó legnemesebb
értelmében mentoromnak tekinthettem ennek a kötetnek az összeállítása alatt is.
Köszönöm továbbá a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és
Antropológia Intézete valamennyi tanárának és doktoranduszának, hogy véleményezték
a készülő kötetet, ötleteikkel, javaslataikkal, bírálataikkal segítették annak létrejöttét.
Köszönöm barátaimnak, Ilyefalvi Emesének a kolozsvári levelek összeolvasásában,
Muntagné Tabajdi Zsuzsannának a latin kifejezések, latinizmusok, germanizmusok magyarázatában, Czégényi Katicának a román és Vásáry Ákosnak az angol fordításban nyújtott segítségét.
Köszönöm emellett mindazoknak, akik egy-egy (akár nemleges) válasszal, adattal,
információval, fényképpel, kézirattal segítették a munkámat. Köszönöm a segítségét
Albert Ernőnek (Sepsiszentgyörgy), Domokos Mariannak (Veszprém), Fekete Leventének
(Nagyajta), Filep Antalnak (Budapest), Szőcsné Gazda Enikőnek (Sepsiszentgyörgy),
Hoffmann Gizellának (Budapest), Horváth Antalnak (Debrecen), Könczei Csillának
(Kolozsvár), Kríza Ildikónak (Budapest), Nagy Ilonának (Budapest), Nagy Lászlónak
(Marosvásárhely), Pap Máriának (Szentivánlaborfalva), Szabó Leventének (Kolozsvár),
Székely Miklósnak (Kövend), Voigt Vilmosnak (Budapest).
Köszönöm a Kriza János Néprajzi Társaságnak és a Magyar Unitárius Egyháznak,
hogy a kötet megjelenését lehetővé tették.
Budapest, 2012. november 16.
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A következőkben először röviden azt szeretném bemutatni, hogy hol, milyen formában
és mennyiségben jelentek meg a Vadrózsák gyűjtőhálózatához kapcsolható levelek. Az
általam figyelembe vett szempontok a következők voltak: hol, mikor, ki, milyen szándékkal jelentette meg a leveleket; a közlés mekkora hányadát tették ki az először publikált
levelek, és mennyiben jelentettek csupán újraközlést; ezek közül hány levélben foglalkozik a levél szerzője népköltészeti problémákkal (is); a közreadó betűhíven közölte-e a
szövegeket, vagy jelzés nélkül változtatott rajtuk; teljes leveleket közölt, vagy csupán az ő
megközelítéséből releváns szakaszokat publikálta; amennyiben kihagyott részeket, a kihagyást jelölte-e, illetve azok tartalmi kivonatát közölte-e; látta-e az eredeti forrást, vagy
már megjelent szöveg alapján dolgozott (utóbbi esetben jelezte-e ezt valahogyan); közölte-e a későbbi kutatás számára is visszakereshetően az általa közölt levelek lelőhelyét; ha
nem teljes korpuszt közölt, utalt-e egyértelműen arra, hogy milyen szempontok szerint
válogatott és mekkora az adott kézirattárban található anyag?
Mindezeket a kérdéseket azért kívánom megválaszolni, hogy a válaszok egymás mellé helyezésével is láthatóvá váljon – ami nem csupán a levelezés viszonylatában, de általánosságban is jellemzi a Kriza Jánosra vonatkozó szakirodalmat –, hogy bár számosan foglalkoztak az egyik legkanonikusabb 19. századi gyűjteménnyel, a Vadrózsákkal
és gyűjtőivel, ennek ellenére még a legalapvetőbb forrásfeltárás megvalósulásáról sem
beszélhetünk.
Kriza János levelei közül először Sebestyén Gyula közölt tizenhármat 1911-ben a
Magyar Népköltési Gyűjtemény XII. kötetében (Kriza J. 1911). Sebestyén Gyula magát
a Vadrózsákat is kritikai kiadásnak szánta, így a megjelentetett leveleket is teljes terjedelmükben, nagyjából betűhíven,5 a lelőhely megjelölésével közölte. Valamennyi levél
alapvetően népköltészeti vonatkozású volt, ezek közül tizenkettőt Kriza János írt Gyulai
Pálhoz, egy pedig Kriza János önéletrajzi levelét jelentette. Utóbbit egyelőre nem sikerült
felkutatni, mivel az 1911-es lelőhely-megjelölés ma már kevésnek bizonyul.6

5

A közlés alapvetően pontos, bár néhány – éppen nyelvjárási – jellegzetességet Sebestyén Gyula nem vesz
figyelembe. (Ilyenek például, hogy Krizánál mián, gyermekim, vajegy, kévántatik szerepel, amit Sebestyén
miatt, gyermekeim, vaj egy, kívántatik alakra javít, vagy annak olvas.)
6
„M. Tud. Akadémia könyvtárának kézirattári osztálya” (Kriza J. 1911. II: 468). Sem a régi, sem az újabb
katalógusokban nincsen nyoma Kriza János önéletrajzának. S bár később még négy alkalommal került közlésre az önéletrajz, bizonyíthatóan egyik későbbi közreadó sem próbálta megkeresni az eredeti kéziratot.
Így nincs adatunk arról, hogy néhány évtizeddel Sebestyén Gyula után az Akadémia Kézirattárában volt-e az
irat. Az Akadémián kívül Sebestyén Gyula hagyatékában is kerestük, azonban nagy valószínűséggel ott sincs.
A Kisfaludy Társaság iratait (iktatókönyveit, jegyzőkönyveit), illetve a kézirattár növedéki naplóit átnézve
sem sikerült a nyomára bukkanni akár a levél kézirattárba való bekerülésének sem.
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Hellebrant Árpád, a MTA könyvtárosa 1912-ben két alkalommal jelentetett meg Krizaleveleket az Akadémiai Értesítőben. Először kilenc, Kriza János által Toldy Ferencnek
írt (Hellebrant Á. 1912a), majd egyetlen, Brassai Sámuelnek címzett levél került közlésre (Hellebrant Á. 1912b). A 10 levélből egyetlen levélnek van népköltészeti vonatkozása,
a leveleket Hellebrant betűhíven, teljes terjedelmükben, a lelőhelyet jelölve közölte. A
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában (a továbbiakban: MTAKK)
12, Toldyhoz írt Kriza-levél található7 – Hellebrant Árpád a válogatás szempontját nem
ismertette. A Brassai Sámuelhez írt levélnek egyelőre nincs nyoma.
1926-ban Kéky Lajos irodalomtörténész a Napkeletben jelentetett meg Gyulai Pálhoz írt
leveleket – köztük négyet Kriza Jánostól (Kéky L. 1926). Közlésüket irodalomtörténeti jelentőségükkel indokolta. A leveleket teljes terjedelmükben, betűhíven, a lelőhely megjelölése nélkül közlölte. Három ezek közül a MTAK Kézirattárában található – ezek utóbb bekerültek Gyulai Pál levelezésének kritikai kiadásába. Egy levél (73. levél) lelőhelye ismeretlen.
Azok közül a Kriza-levelek közül, amelyeket Jakab Elek gyűjtött össze Kriza János
halálát követően, s amelyek az eredeti szándék ellenére végül Kolozsváron maradtak,
Bözödi György közölt először 1937-ben (Bözödi Gy. 1937). Az Erdélyi Helikonban publikált 12 levél többségéből csupán a népköltészeti gyűjtéssel kapcsolatba hozható részeket
emelte ki és hozta nyilvánosságra. A szöveget nem betűhíven közölte, és forrásközléséből
nem derült ki sem az, hogy hol található a korpusz, amelyből válogatott, sem az illető
korpusz nagysága vagy a szelekció szempontja.
Ezt követően máig csupán két alkalommal történt meg Kriza-levelek publikálása – mindkét esetben olyan kötetekben, amelyektől joggal várná el az olvasó a legnagyobb körültekintést. Az 1961-ben Somogyi Sándor által sajtó alá rendezett Gyulai Pál levelezése 1843-tól
1867-ig mindazt teljesíti, amit egy kritikai levelezéskötettől elvárható: a leveleket betűhíven,
teljes terjedelmükben közli, a lelőhely megjelölésével és jegyzetek közreadásával.
A Székely Népköltési Gyűjtemény (1956), amely elsősorban nem a levelek, hanem az
1949-ben megtalált Vadrózsák-anyag egy részének közlését és a régebben megjelentek
egy részének újraközlését tűzte ki céljául, szintén tartalmaz összesen 14 Kriza-levelet is.
Ezek közül 9 már megjelent valahol korábban, amit Kovács Ágnes, a levelek közreadója
nem jelez, így az sem egyértelmű az olvasónak, hogy mely levelek azok, amelyeket a népköltészeti anyaggal együtt találtak meg, és melyek azok, amelyek más levéltárból, esetleg
már korábban megjelent munkából kerültek átvételre. A 14 levélből kettőnek nem sikerült
nyomára bukkanni, ezek egyike Kriza János – Sebestyén Gyula által is közölt – önéletrajzi levele. Ezt Kovács Ágnes egyértelműen a Sebestyén publikálta szöveg alapján közölte,
az eredeti kéziratig nem ment vissza. A másik Filep Eleknek Kriza Jánoshoz írt levele,
amelynek az általam vizsgált levéltárakban nem volt nyoma.8 Kovács Ágnes a szövegköz-

7

Ebből 11 egyszerre érkezett be (vö: MTAKK K 836/1).
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárán kívül a Néprajzi Múzeum Etnológiai
Archívumában (a továbbiakban: Néprajzi Múzeum EA) és a Néprajzi Kutatóintézetben láttam lehetségesnek
előkerülését, azonban a keresés nem járt sikerrel.
8
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léshez csatolt tanulmányában azt írta Kriza János Vadrózsák-előszava9 kapcsán, hogy „itt
azt az elvünket, hogy szövegeinket lehetőleg az eredeti kézirat alapján közöljük, rajtunk
kívül eső okokból nem tudtuk teljesen megvalósítani [ti. amiatt, mivel a tárgyalt kézirat
olvashatatlanná vált]” (Kovács Á. 1956: 455). Ezt az elvet olvasva annál meglepőbb, hogy
alaposabban szemügyre véve a Székely Népköltési Gyűjteményben közölt leveleket, azt
tapasztaljuk, hogy azokat (bár megvoltak a kéziratok), Kovács Ágnes nem betűhíven közölte, hanem átírta kora helyesírása szerint, jól olvasható szöveget hozva létre. Szavakat
hagyott ki jelöletlenül, önkényesen feloldotta a rövidítéseket, máshol ő rövidített, néhol
megcserélte a szórendet, kisbetűt naggyá, nagyot kicsivé alakított, ha nem volt befejezve
a zárójel, kitette, ha nem volt kiírva a név, kiírta. A levelek lelőhelyét,10 a korpusz nagyságát sehol sem jelezte, így az sem tudható meg a kötetből, hogy mennyi új levél került
elő az általuk megtalált anyagban. Mindez egyrészt a filológiai precizitás felől nézve válik
problémássá, másrészt azáltal, hogy sehol sem jelezte, hogy belenyúlt a szövegbe – még
ha egyértelmű is, hogy ezekkel a változtatásokkal az adott levelek jelentésén semmit sem
módosított. Mindezen apró, de nagyon fontos adatok – mint a lelőhely megadása, közlési elvek egyértelmű lefektetése, korpusz nagyságának közlése – elmaradása azért teszi
problémássá a kötetet, mert az egyértelműen nem csupán a széles olvasóközönségnek,
hanem a szakmának is készült, ezek nélkül azonban csupán fenntartásokkal forgatható.
Ugyanebben a kötetben hangzik el a következő érvelés is: „Tudományos, összehasonlító jegyzeteket nem közlünk abban a tudatban, hogy az Akadémia tervbevette Kriza János
székely népköltési gyűjteményének kritikai kiadását” (Kovács Á. 1956: 456. 3. lábj.). Jelen
kötetben talán többféle dokumentumtípus van, mint amit egy hagyományosan elgondolt
19. századi levelezés- (vagy tágabban dokumentum-) gyűjtemény kapcsán elképzelnénk.
A fent idézett kijelentés volt az egyik magyarázata annak, hogy miért lett ennyire vegyes
és szerteágazó ez a kötet, miért vannak benne újságcikkek és nyugtatványok, levelek és
biográfiák, fényképek, kézirati lapok és levelezésjegyzék egyszerre. Sokféle kötet volna
elképzelhető, amelybe ezek szervesebben illeszkednének, azonban végiggondolva a 19.
századi szövegek kiadása, újrakiadása, feltárása kapcsán elhangzó kijelentéseket és ezek
megvalósulását, helyesebbnek látszott inkább egy ilyen, talán túl heterogén kötet létrehozása.

9
Sajnos, ennek sem sikerült a nyomára bukkanni. Azt gondolom, hogy ennek is, Kriza önéletrajzi levelének
is és a Filep Elek-levélnek is a MTAKK-ban kellene lennie, azonban nekem nem sikerült rájuk találnom, s a
levéltárosok sem tudtak több segítséget nyújtani.
10
Az egyetlen kivétel az a Kriza Jánostól Péterfi Sándornak küldött levélrészlet (Kolozsvár, 1865. május
31.), amelyet Faragó József adott át közlésre. Bár ebben az esetben is csupán Faragó József neve és Kolozsvár
mint lelőhely-megjelölés szerepel a levél szövege után, ennél pontosabb információ nem.
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ezek közül új levél

nép-köl-tészeti vonatkozású

teljes /részlet

betűhív /nem

lelőhely jelölése

Vadrózsák
Sebestyén Gyula 1911
(MNGy. XI–XII.)
Akadémiai
Hellebrant Árpád 1912
Értesítő

közzététel módja

kriza-levelek száma

megjelenés idő-pontja

közreadó neve

megjelenés helye

kriza János eddig megjelent levelei

13

13

13

T

B

+

10

10

1

T

B

+

Napkelet

Kéky Lajos

1926

4

4

4

T

B

–

Erdélyi Helikon

Bözödi György

1937

12

12

12

1T/ 11R

NB

–

Székely
Népköltési
Gyűjtemény
Gyulai Pál
levelezése
Összesen

Kovács Ágnes

1956

14

5

5(14)11

12T/ 2R

NB

–

Somogyi Sándor

1961

3

0

0(3)

T

B

+

44

23T +12R

11

A zárójeles jelölés azt jelenti, hogy bár mind a 14 közölt levél népköltészeti vonatkozású, azonban közülük
csupán 5 levél új, a többit már másutt is publikálták. Ugyanígy Gyulai Pál levelezése esetében is bár mindhárom Kriza-levél népköltészeti vonatkozású, mivel már korábban publikálva voltak, így csak zárójelben
szerepeltetem azokat is.
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kriza János népköltészeti gyűjtőhálózata
az összegyűjtött dokumentumok tükrében

Előre szeretném bocsátani azt a ténymegállapítást, hogy a kötet nem tartalmaz a Vadrózsák szempontjából meglepő újdonságot. A benne található levelek egy részét (a népköltészeti szempontból fontosabb részét) Kovács Ágnes vagy12 Faragó József ismerte, így
publikációikban (Kovács Á. 1956, 1961; Faragó J. 1943, 1963, 1967, 1971, 2002) hasznosították azokat. A kötet összeállításának és megjelentetésének relevanciáját tehát nem az
adja, hogy ebben olyan adatokra talál a kutató, amelyek alapvetően változtatnák meg a
Vadrózsák gyűjtőhálózatáról eddig ismert képet. Inkább árnyalhatja, pontosíthatja azt,
illetve a későbbi kutatás számára kiindulópontot jelenthet, mint egy olyan dokumentumgyűjtemény, amelyben mindent13 egy helyen megtalálhat.14
A feltárt dokumentumok alapján a Vadrózsák történetét három (utóéletét is számítva
négy) nagyobb részre lehet osztani. Az első időszak az 1842-vel, vagy 1843-mal kezdődő
korai szakasz, amikor megszületett a Vadrózsák kiadásának gondolata, lezajlottak az első
gyűjtések és megjelent az első pártolásra hívó előfizetési felhívás. A második korszak már
sokkal jobban dokumentált, ez a gyűjtés újraindulásának időszaka, amely 1855 körül kez-

12

A vagylagosságot jelen esetben azért fontos megemlíteni, mert a legtöbb dokumentumhoz vagy csak
egyikük, vagy csak másikuk fért hozzá tartósan. Kovács Ágnes bizonyosan nem ismerte a Kolozsváron
őrzött leveleket (amelyeknek későbbi sorsáról Faragó József sem biztos, hogy tudott 1944 után). Bár Faragó
1969-ben biztosan járt Budapesten és kutatott a levéltárakban is (vö: Néprajzi Múzeum EA 3652), alapos
kutatómunkára nem lehetett alkalma.
13
Ennek érdekében nem csupán a levelek szövege (és CD-n a fényképe) került bele a kötetbe, hanem a
Vadrózsák nyugtatványai, korai, folyóiratokban megjelent híradások a készülő kötetről, a gyűjtők fényképe,
írásképe, (auto)biográfiái és életrajzi adatai, illetve Kriza János leveleinek lelőhellyel és jelzettel ellátott
lajstroma is.
14
A szakirodalom generálta bizonytalanságok is hozzájárultak ennek a forráskiadványnak a létrejöttéhez.
Egyrészt a Székely Népköltési Gyűjtemény korábban említett problémás forrásközlése, másrészt, hangsúlyosabban, Faragó József sokszor nem egyértelmű forrásláttatása. Egyetlen tanulmányában sem írja le,
hogy az általa idézett Kriza-levelek hol találhatók, pontosan milyen arányban. A legpontosabb lelőhelymegjelölés is nagyon homályos: „1943–44-ben e sorok írója összegyűjtötte és lemásolta az akkori kolozsvári Unitárius Kollégiumban, egyéb közgyűjteményekben és magánosoknál található, illetőleg hozzáférhető
Kriza-leveleket, mintegy kétszázötvenet” (Faragó J. 1971: 167). A Faragó által tanulmányaiban idézett Krizalevelek mindegyike megtalálható a Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárában (a továbbiakban: MUEKvGyLt.), ezért nehezen értelmezhető a fenti kijelentésnek az „egyéb közgyűjteményekben és
magánosoknál”-i kitétele, mivel kevéssé hihető, hogy Faragó József hosszú élete során ne közölte volna, vagy
ne használta volna fel ezeket a dokumentumokat. (Faragó József hagyatéka az MTAKK-ban található rendezetlen állapotban, így egyelőre nem kutatható.) Továbbá Faragó 1959-es tanulmányában felvetette annak
lehetőségét, hogy a dokumentumok a háború során elpusztultak, és az egyetlen másolat nála lelhető fel (vö:
Faragó J. 1959). Ezt a megalapozatlan információt többen átvették a korban (vö: Kovács Á. 1966, Könczei Á.
1969), és mivel a későbbiekben sem módosította senki ezt a közlést, máig sokak számára nem volt ismert az a
tény, hogy a Faragó által hivatkozott levelek hiánytalanul megtalálhatóak a kolozsvári unitárius levéltárban.
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dődik és a Vadrózsák megjelenésével (1863) zárul. A harmadik szakasz a II. kötet megjelentetésének tervezésével, az I. kötet generálta problémák megoldásával, újabb gyűjtéssel
és gyűjtetéssel telik, és Kriza János váratlan haláláig (1875) tart.
A Vadrózsák története tehát 1842-ben, vagy egy évvel később kezdődött. Ekkor Kriza
János unitárius lelkészként szolgált Kolozsvárott és előfizetési felhívást bocsátott ki a
Vadrózsák cím alatt megjelenendő gyűjteményére. Arról, hogy ez az előfizetési felhívás pontosan hol jelent meg és mit tartalmazott, nincsenek pontos információink. Kriza
maga is különböző időpontokra teszi ennek megjelentét. A Vadrózsák előszavában (1862.
december 27.) azt mondja, „maholnap 20 éve”, hogy pártolásra szólította fel a nagyközönséget. Önéletrajzi levelében egyértelműen 1842-t nevezi meg az előfizetési felhívás
kibocsátásnak éveként: „1842-ben adtam volt ki Előfizetési Felhívást »Vadrózsa« czímű
népköltészeti gyüjteményre”. Nagyajtai Kovács Istvánhoz írt levelében (1862. április 2.)
viszont azt írja, hogy: „Néhány hónapok óta mellékes időmet elfoglalta azon »Székely
Népköltési Gyüjteményem szerkesztése, a melyre már 18 éve készülök”. Később fia, Kriza
Gyula vagy a precizitásáról ismert Gyulai Pál is 1843-ban jelöli meg azt az évet, amikor
Kriza az előfizetési felhívást kibocsátotta (vö: I.3. biográfia, illetve Gyulai P. 1862: 177).
Ezt a felhívást kereste Faragó József is, majd Olosz Katalinnal közösen magam is, azonban
nem akadtunk a nyomára.15 Ebből az időszakból viszonylag kevés dokumentum áll a rendelkezésünkre. Ezek közül a legkorábbiak 1843-ból valók, egy híradás a Honderüből, egy
másik az Athenaeumból, két nyugtatvány a Vadrózsák előfizetéséről és Kriza János 1843.
november 27-i, Péterfi Sándorhoz írott levele. 1844-ből szintén két újságban megjelent
híradást ismerünk, az egyik a Regélő Pesti Divatlapban, a másik az Erdélyi Hiradóban
jelent meg. Ezután 1846-ból ismert Székely Ádám Erdélyi Jánoshoz írt levele, amely a
Vadrózsák készültéről tudósított. 1852 és 1855 között további hét olyan Kriza-levélről
van tudomásunk, amelyben Kriza János népköltészeti kérdéseket is felvetett. Emellett
1853-ban a Szépirodalmi Lapok hasábjain a Nyílt levelezés rovatban Gyulai Pál is folyamatosan ösztönözte Krizát a közlésre.16
Az itt felsorolt dokumentumokat alaposabban szemügyre véve, segítségükkel olyan
kérdésekre próbálhatunk meg választ kapni, mint hogy milyennek mutatkozik ezek tükrében a készülő gyűjtemény; kiknek a segítségével próbálta Kriza azt megjelentetni, azaz
kikre támaszkodhatott ezekben a korai években; a szövegek alapján mit feltételezhetünk
a közönségről; hogyan terjedhetett a híre, hogyan beszélhettek róla.

15
Annak érdekében, hogy az előfizetési felhívást megtaláljuk, Olosz Katalinnal közösen átnéztük a szóba jöhető újságok (vagyis az Erdélyi Hiradó, a Brassai Sámuel-féle Vasárnapi Újság, a Hon és Külföld, a
Mult és Jelen és a Honderü) 1842–43-as számait különböző könyvtárakban. Emellett ellenőriztük a Faragó
József által is említett (Faragó J. 1971: 76. 1. lábj.), a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban található kolligátumot, amely az Erdélyi Hiradó nyomtatványait tartalmazza, továbbá az Országos Széchényi Könyvtár
Aprónyomtatványtárában található valamennyi, ezekből az évekből való ketted-, negyed- és nyolcadrét
aprónyomtatványt.
16
Valamennyi újság kifényképezett oldala, mindkét nyugtatvány fényképe megtalálható jelen kötet
mellékletében. Az említett leveleket vö: 1–9. levél.
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A népköltészeti gyűjtemény, amelynek a címe már ekkor a később megjelenttel azonos
volt, nem a későbbi értelemben vett könyvet jelentette. Kriza János jelentősen kisebb, 7-8
íves füzetek sorozatának kiadásában gondolkozott, amelyeknek egyenkénti előfizetői ára
40 pengő korona volt. (Az 1863-as kötet, összehasonlításképpen, 37 ív terjedelmű volt, az
ára pedig 2 korona 50 krajcár lett.) A Vadrózsák sorozatjellege tehát már ekkor egyértelmű volt. Az ekkor tervezett gyűjtemény szinte minden jelentősebb népköltészeti műfajt
tartalmazott volna, a Honderü és a nyugtatványok szövege alapján „népdalok, énekek,
regék, mondák, példabeszédek, elmés talányok, furcsa sajátságos székely kifejezések és
mondatok” alkották volna a tartalmát. Ezt Kriza János az Erdélyi Hiradóban azzal egészítette ki, hogy a népköltemények gyűjtését a „legszélesb értelemben” gondolja, „le a
tánczban felhevült népfia ujjongásáig s a vidéki népszokásokat és erkölcsöket följegyezvén, e gyüjteménybe” való elküldését kérte a nemzeti nyelv és irodalom ügyét pártolóktól.
Az 1843-as Honderüben megjelent híradás szövege szinte teljesen azonos a nyugtatványon szereplő szöveggel. Az Athenaeumban és a Regélő Pesti Divatlapban megjelent,
a Vadrózsákra vonatkozó sorok a híradáson kívül nem tartalmaznak más információt.
Az Erdélyi Hiradóban közölt Figyelmeztetés Kriza János aláírásával válasz a Honderü
és a nyugtatványok eredményére. Valódi névaláírást az Erdélyi Hiradó cikkét leszámítva
egyik hír sem tartalmaz. Az író személyének kiderítése elsősorban a Honderü esetében
volna érdekes, mivel olyan személyt kell sejtenünk az Óváry álnév mögött, aki már ekkor
annyira közeli viszonyban volt Krizával, hogy a megjelenés előtt álló gyűjtemény minden
részletét pontosan ismerte, és aki annyira tisztában volt az európai népköltészeti trendekkel, hogy ezzel érvelni tudott: „A czél most, mikor egész Europa a nemzetiség vadrózsáit
gyüjtögeti, igen kor- és nagyszerü”. Kik voltak egyáltalán azok a személyek, akik ekkor
segíthették Krizát a gyűjtésben? A későbbi gyűjtők közül alig néhányuk neve merülhet
fel ezekben a korai, 1840-es években. A gyűjtésben legbiztosabban részt vállaló személy
Ürmösy Sándor17 volt, aki feltehetően 1841 és 1843 között gyűjthetett Udvarhelyszéken,
ugyanakkor, amikor a korban híres munténiai utazásai is zajlottak. Feltehetően az ő gyűjtései tették volna ki a gyűjtemény legnagyobb részét, erre mutat egyrészt az, hogy maga
gyűjtötte az előfizetőket, másrészt az a tény, hogy a nyugtatványon egyedül az ő neve
van megemlítve gyűjtőként: „Néhány fiatal székelyföldi barátom, legkivált T. Ürmösi
Sándor Ur lankadatlan fürge szorgalmának kell köszönnöm, hogy még az idén képessé
vagyok téve »Vadrózsám« első virágszálát előfizetőim kezébe nyujtani.” Harmadrészt pedig Székely Ádám levele, aki a következőket írja: „Most ugyan adatík-ki egy gyüjtemény
»Vad rozsa« czím alatt Kolósvárt unitarius Pap T. Kriza János urtul, a mellyet vadadi
unít. Pap segéd T. Ürmösi Sándor barátom utazásában szedett öszve, de mínt többször
említé csak Udvarhely székről gyüjtögeté” (2. levél). Ürmösy Sándoron kívül ekkor még
két, legfeljebb három további személy jöhet szóba gyűjtőként. Egyikük Kriza legközelebbi

17
Valamennyi gyűjtő pontos életrajzi adatai és a gyűjtésben való részvételük leírása megtalálható a kötet
mellékletében.

22

KrizA jános népKöltészEti gyűjtőhálózAtA

barátja, Kiss Mihály, árkosi unitárius lelkész, akivel diákkoruk óta leveleztek, s aki a későbbiekben is az egyik legaktívabb gyűjtője volt Kriza Jánosnak. Másikuk Péterfi Sándor,
ekkor székelykeresztúri unitárius lelkész, akivel Kriza éppen 1842-ben került közelebbi
viszonyba, amikor felfigyelt Péterfi egyik zsinati beszédére, és „nem köznapi tehetség jeleit ismervén fel, azonnal nógatni kezdte, hogy tanuljon s irja ugy beszédeit” (Jakab E.
1878: 91).18 Ezután kezdődött közöttük a levelezés is, amelynek ekkor elsődleges témája
Péterfi műveinek megjelentetése volt, azonban éppen az első Péterfihez írt Kriza-levél
(1843. nov. 17.) nyitó sorai a következők voltak: „Becses levelét nagy örömmel vettem – a
Vadrózsa iránti figyelmét köszönve s a IIik kötetre küldendő gyüjteményét elvárva, most
a régi könyvek miként megszerezhetése iránt kivánnék tanakodni” (1. levél). Tehát ha
1843-ban még nem is bizonyos, hogy Péterfi azonnal szövegeket küldött Krizának, a következő években egyértelműen az egyik legaktívabb gyűjtőjévé vált. Az említett három
gyűjtő mellett felmerülhet negyedikként Barabás Sándor neve. Lehetséges, hogy ő is már
ekkor elküldte Krizának 1838-as gyűjtését, azonban ennek beérkeztére, illetve kettejük
korai kapcsolatára semmilyen konkrét bizonyíték sincs.19 Ahogy arra sem tudunk semmi
bizonyosat mondani, hogy Óváry alatt vajon valamelyik gyűjtőt,20 vagy valaki egészen
mást sejtsünk-e. És vajon nem ugyanaz a pesti vagy Pesten élő személy próbálta-e propagálni a Vadrózsákat mindhárom lapban, vagy ezek különböző emberek lettek volna, akik
mind értesültek a készülő gyűjteményről? Kriza János visszahúzódó személyiségét ismerve, nehezen képzelhető el, hogy 32-33 éves korában olyan kapcsolathálója lett volna, hogy
egymás után hárman adjanak hírt a készülő gyűjteményéről.
Fontos kérdés lenne az is, amelyre csak nagyon elnagyoltan tudunk válaszolni a források alapján, hogy hogyan értesültek az emberek a gyűjtemény létrejöttéről, hogyan terjedt
annak a híre és kik fizettek elő rá. Érdemes ezt azért is végiggondolni, mert megnézve a
Honderü vagy bármelyik más korai felhívás szövegét, azok nem tartalmaznak semmilyen
leírást, magyarázatot arra nézve, hogy az olvasók mit értsenek népköltési gyűjteményen,
példabeszéden, regén, mondán, elmés talányon; vagyis ez a korban vagy annyira egyértelmű volt, hogy nem volt szükség magyarázatra, vagy a nemzeti érdek mint cél megnevezése felülírta az egyéb értelmezés szükségességét is. Vajon mihez tudták egyáltalán
kötni a kor olvasói, milyen népköltési gyűjteményről lehetett tudomásuk ekkor, amikor
még egy (klasszikus értelemben vett) gyűjtemény sem jelent meg magyar nyelven? Miért
van, hogy mégsem a kuriózumát emeli ki a hír, hanem úgy kezeli, mint valami korban
természetes eseményt?

18
Péterfi Sándor később Jakab Eleknek azt írta erről a találkozásról: „ő adta nekem az első eszmét – nélküle
soha meggondolni sem mertem volna, hogy iróvá legyek”. (Péterfi Sándor Jakab Elekhez, 1876. április 3.,
idézi Jakab E. 1878: 91.)
19
Mivel ez az 1838-ra datált gyűjtés megjelent a Vadrózsákban, biztos, hogy 1862-ig beérkezett Krizához.
Azonban ennél pontosabban a beérkezésének dátumát nem lehet meghatározni.
20
Legvalószínűbben Ürmösy Sándort, aki ekkor Kolozsváron újságíróként is dolgozott, így elképzelhető,
hogy ő volt a pesti lap(ok) kolozsvári tudósítója.
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A dokumentumok alapján azt állíthatjuk bizonyosan, hogy a kor embere a gyűjtemény
kiadásának hírével négy helyről/formában szerezhetett tudomást. Egyrészt értesülhetett
az említett három pesti folyóirat valamelyikéből – ha olvasta azokat, ha egyáltalán eljutottak azok hozzá. Értesülhetett informális úton, baráti kapcsolatok révén – ahogy azt
Székely Ádám esetében is láthattuk. Megtudhatta az Erdélyi Hiradó hasábjairól, amelyet
már biztosan többen forgattak Erdélyben is. Illetve kapcsolatba kerülhetett vele úgy is,
ha megkeresték az előfizetést gyűjtő személyek. Tudjuk, hogy az előfizetőket elsősorban a
népköltészeti gyűjtésben is szerepet vállaló Ürmösy Sándor gyűjtötte (vö: 43. levél). A két
fennmaradt nyugtatványon azonban olyan személyek nevei szerepelnek, akik később sem
vettek részt a gyűjtésben. A Vadrózsákra előfizető Zathureczky Istvánról annyi tudható,
hogy valamilyen férfirokona (apja, testvére, nagybátyja) volt Cserey (szül. Zathureczky)
Emíliának, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum alapítójának. A másik aláíró
ifj. Lőfi Áron későbbi bölöni lelkész, háromszéki esperes volt, aki utóbb Kiss Mihálynak
(Kriza János közeli barátjának és gyűjtőjének) Laura nevű leányát vette feleségül.21 Az
egyik előfizetést gyűjtő személy, Árkosi Mózes motivációjára némi magyarázatot ad az
a tény, hogy a székelykeresztúri kollégiumban Kriza János osztálytársa volt. Dersi Pál
Samuról és motivációjáról semmit sem tudunk.
Gyulai Pál 1862-es tanulmányában azt állítja, hogy az 1843-as előfizetési felhívás kibocsátását követően Kriza János 1846-ban látott hozzá újra a gyűjtéshez, azonban terveit
a forradalom elsöpörte (Gyulai P. 1862: 177). Ennek igazolására vagy cáfolására nem áll
rendelkezésünkre más forrás. Kriza Péterfi Sándorral való, népköltészettel kapcsolatos
levelezése 1852-ben vett új lendületet, amikor különböző népköltészeti műfajok (népdal,
mese, monda, példabeszéd, babona, tájszavak) gyűjtését kérte tőle, amelyek vételét későbbi leveleiben köszönettel nyugtázta is (vö: 4–9. levelek). Ugyanekkor, 1853-ban jelent meg Pesten a rövidéletű Szépirodalmi Lapok, amelynek hasábjain Gyulai Pál újra és
újra anyagai publikálására noszogatta Krizát – míg öt lapszámnyi biztatás után célt ért,
és a 34–35. számban közölhetett mutatványokat Kriza János készülő gyűjteményéből.22
Kérdés, hogy vajon mióta ismerte egymást Gyulai Pál és Kriza János. Minden valószínűség szerint 1842–1843-ban, a Vadrózsák születésekor még nem, mivel a Krizánál tizenöt
esztendővel fiatalabb Gyulai Pál akkor a kolozsvári református kollégium 16-17 éves diákja volt. Utána azonban, 1845-től, amikor gróf Bethlen János fiai mellé nevelőnek kérte
fel, majd 1847-től, amikor a református kollégium tanárának választotta Gyulait, Erdély
más kiváló közéleti személyei mellett Kriza Jánost (és vele népköltészeti tervét) is megismerhette. Ebből, a kettejük kapcsolatának kezdeti időszakából az egyetlen fennmaradt
dokumentum az említett, a Szépirodalmi Lapokban megjelent nógatás.

21

Elképzelhető az is, hogy nem Lőfi Áron bölöni lelkész, hanem az édesapja volt az előfizető, mivel a későbbi
bölöni lelkész 1843-ban mindössze 18 éves volt.
22
A lap Nyílt levelezés rovatban megjelent, kifényképezett sürgetéseit lásd jelen kötet mellékletében.
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A Vadrózsák megjelenésének második korszaka tulajdonképpen 1859-cel kezdődik,
azonban már 1855-től megindulnak azok az események, amelyek 1859-ben felgyorsulnak,
1862-ben érik el a csúcspontjukat, hogy 1863 elején megjelenhessen a várva várt kötet.
Ennek az időszaknak a legjelentősebb eseménye, hogy 1854 novemberében Kolozsvárra
költözhetett szentgericei internálásából Jakab Elek, Kolozsvár későbbi híres történésze,
aki 1855-től Mikó Imre mellett a titkári feladatokat is ellátta. Ezt, a később a Vadrózsák
szempontjából is nagyon fontosnak bizonyuló eseményt Kriza János is hírül adta mindjárt január elején Nagyajtai Kovács Istvánnak egyik hozzá írt levelében.23 Jakab Elekkel
Kriza feltehetően ekkor ismerkedett meg és barátkozott össze. Hallani már hallhattak
egymásról, különösen Jakab Elek Krizáról közös barátjuktól, Péterfi Sándortól. Péterfi
korban kettejük között helyezkedett el,24 Jakab Elek őt feltehetően öccse, a nagy reményekre jogosító tanár, utóbb fiatalon Nápolyban elhunyt Jakab József révén ismerhette
meg. Jakab József az akkor seniorként Székelykeresztúron működő Péterfi Sándorral olvasóegyletet hozott létre, majd kéziratos diáklapot indított Tavaszi bimbók címen. Jakab
József életrajzírója szerint az olvasóegylet megalapításában és működtetésében nagy szerepe volt az ekkor már Kolozsváron élő bátyjának, a velük levelezés útján érintkező Jakab
Eleknek is (vö: Nagy J. 1872: 210–211). Péterfi Sándor Jakab Elekkel való levelezésük
kezdetét szintén 1837-re teszi (vö: 110. levél). Bár levélváltásukból csupán néhány, az
1870-es években íródott darab maradt meg, feltehetjük, hogy az 1840–1850-es években
sok más mellett Kriza Jánosról és a készülő Vadrózsákról is esett szó közöttük, így Jakab
Elek 1855-re már pontosan ismerhette Kriza tervét. Csak ezzel magyarázható az a tény,
hogy Kriza János 1855. május 27-i Péterfihez küldött levelében már úgy emlegeti a gyűjteményt, mint amit ketten szeretnének kiadni Jakab Elekkel (vö: 10. levél). Ugyanebben
a levelében megköszöni Péterfi által „Jakab Eleknek küldött regék és székely szavak”-at.
Tehát feltehetően – bár ezt Jakab Elek és Kriza János levélváltásának hiányában nehéz
biztosan rekonstruálni – ez volt az a néhány hónap (1854 novemberétől 1855 májusáig),
amikor Kriza János és Jakab Elek egymásra talált, s immár Kriza nem állt egyedül a gyűjtemény ügyével, hanem egy művelt és kapcsolatokkal rendelkező barát segítette őt tervének megvalósításában. Az 1855 és 1859 közötti időszakról ismét kevés adat áll rendelkezésünkre, azonban Jakab Elek részvételét, gyűjtésszervezővé válását mutatja Tiboldi
István gyűjtőként való felbukkanása. Tiboldi István, a gyűjtőhálózat legidősebb tagja volt,
akit Jakab Elek szülőfalujából, Szentgericéről ismert, ahol Tiboldi, a korában híres néptanító és költő oktatott 25 éven át (Jakab E. 1879: 413). Tiboldi István 1844-ben hagyta
el Szentgericét, és lett haláláig Székelyszentmihály, Kiskede és Nagykede unitárius iskolamesterévé. Nehéz pontosan dokumentálni, hogy az adott korban kiről milyen jellegű
tudás keringett, hogy ez hogyan, kik által vált szentesítetté, vagy hogyan változott. Tiboldi
esetében az bizonyos, hogy már 1855-ben gróf Mikó Imre – aki feltehetően személyesen
23
Vö: Kriza János levele Nagyajtai Kovács Istvánhoz. Kolozsvár, 1855. január 6. (MUEKvGyLt. Kriza János
hagyatéka)
24
Kriza János 1811-ben, Péterfi Sándor 1817-ben, Jakab Elek 1820-ban született.
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nem ismerte őt25 – úgy fordult hozzá, mint aki „évek óta a székely nép beléletét, szokásait,
nyelvét és költészetét tanulmányozván” felkérhető régi kéziratok utáni nyomozásra is (vö:
11. levél). Ugyanebben az évben szólította fel Jakab Elek idős tanítóját, Tiboldi Istvánt
„népmondák, példabeszédek, tájszók, népregék s más affélek gyüjtésére” (vö: 13. levél),
amelyet ő igyekezett is teljesíteni. A kérést Jakab Elek valamikor 1858 végén vagy 1859
elején megismételte, kibővítve a gyűjtendő műfajok körét a táncszavakkal, amit Tiboldi
mások által leíratva, maga által is gyűjtve, 1859 májusában küldött el, valószínűleg Jakab
Eleknek (vö: 13. levél).
Ugyanebben az időszakban látott munkához még egy gyűjtő, Lőrinczi Elek árkosi
tanító is. Két kézenfekvő magyarázat is kínálkozik arra, hogy ő miért fogott gyűjtésbe. Az egyik, hogy Jakab Elek iskolatársa lévén, majd először éppen az ő szülőfalujába,
Szentgericére kihelyezett iskolamesterként szolgálva, Jakab Elek felszólítására működött
volna közre a gyűjtésben. A második és valószínűbb magyarázat, hogy az 1849-től már
árkosi iskolamesterként szolgáló Lőrinczi Elek telekszomszédja, barátja és komája lévén
az árkosi unitárius lelkésznek, a későbbi háromszéki esperes Kiss Mihálynak (vö: Borbáth
K. 1974: 448), tőle kapott kedvet, netán maga Kiss Mihály javasolta Lőrinczinek, hogy
próbálkozzék meg maga is a gyűjtéssel. Erre nézve Kiss Mihály néhány fennmaradt levele
nem ad semmilyen kapaszkodót, így csupán azt a tényt konstatálhatjuk, hogy Lőrinczi
Elek 1856-ra egy 14 meséből álló gyűjteményt állított össze Kriza számára.26 Maga a gyűjtemény nem maradt fenn, csupán a címoldala és a tartalomjegyzéke.27
1858 végén – 1859 elején két nagyon fontos esemény történt, amely nélkül valószínűleg soha nem jelent volna meg az összegyűjtött anyag könyv alakban. 1858 augusztusában Kolozsvárra költözött feleségével Gyulai Pál, és a református kollégium tanáraként
a városban élt 1862 júliusi végleges Pestre költözéséig.28 Ezzel kellő közelségbe került
Krizához, hogy „eléggé meg nem hálálható barátságos unszolása és édes zaklatásai”-val
immár tényleges hatása legyen a gyűjtemény készülésére.29 Nagyjából ugyanekkor, valamikor 1859 elején gróf Mikó Imre felszólította Kriza Jánost gyűjteményének kiadásra
való előkészítésére, ígérve, hogy e fontos vállalkozást anyagilag is támogatni fogja (vö:
Gyulai P. 1862: 177). Ezt 1862-es Nagyajtai Kovács Istvánhoz írt levelében így fogalmazta
meg Kriza: „Szerencsémre gróf Mikó Imre ő exjának fülébe hatott gyüjteményem hire, s
már harmadik éve zaklat untalan s buzdít a kiadásra, ígérvén a nyomdai költségek előleges hordozását” (vö: 18. levél).

25
Azt, hogy Mikó Imre hallomás alapján fordult hozzá, erősíti, hogy a megszólításban Tiboldi Istvánt tiszteletes úrként nevezi meg, bár Tiboldi soha nem szolgált tiszteletesként. Mikó Imre és Tiboldi István egyetlen
biztos találkozása 1866 nyarán a korondi fürdőn történt. (Vö: Réthi L. 1867: 28.)
26
Kiss Mihály Krizához írt leveléből válik teljesen bizonyossá, hogy Lőrinczi Elek a meséket Kriza számára
gyűjtötte (vö: 24. levél).
27
A gyűjtemény megmaradt oldalai a MTAKK-ban találhatók. Egyik oldalának fényképmásolata a
mellékletben is megtekinthető.
28
Ez alatt az idő alatt a kollégiumi diáksággal maga is népköltészeti gyűjtést kezdett.
29
Vö: Kriza János a Vadrózsákhoz írt előszavát (VI. dokumentum).
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Gróf Mikó Imre szerepe azonban nem csupán annyiban merült ki a Vadrózsák létrejöttének történetében, hogy ígéretet tett a nyomdai költségek egy részének fedezésére. A
levelek alapján egyre bizonyosabbnak látszik, hogy maga is, Krizától függetlenül népköltészeti gyűjtésbe kezdett és egy nagy népmesegyűjtemény kiadását tervezte (vö: 23., 33.,
34. levelek, VI. dokumentum). Ennek anyagát a Vadrózsák sajtó alá rendezésekor Kriza
János rendelkezésére bocsátotta, azonban ekkor Kriza nem használta fel azokat; Mikó
gyűjteményeit a következő kötetek valamelyikében tervezte hasznosítani. Kriza János
egyik levelében mint tényt említette, hogy Mikó Imre a népmesék országos összegyűjtését a későbbiekben is folytatni szándékozik. Kriza maga is ígérte Péterfi Sándornak, hogy
igyekszik elérni Mikónál, hogy Péterfi egyike lehessen ezeknek az „országos népmesegyűjtők”-nek (vö: 23. levél).30 Nincs rá bizonyíték, csupán feltételezhető, hogy mindez
nem az esetleges hírnév miatt lett volna fontos Péterfinek, hanem az ezzel valószínűsíthetően együtt járó anyagi juttatások miatt. Abból következtethetünk arra, hogy amennyiben
valóban létrejön ez a népmesegyűjtő-hálózat, Mikó Imre a benne részt vevőket anyagilag
is jutalmazta volna, hogy a korábbiakban is több alkalommal esett arról említés a levelekben, hogy Mikó Imre gyűjtők, adatközlők munkáját, fáradságát pénzzel honorálta (vö:
17., 32., 34. levelek).31 Kriza János Péterfi Sándorhoz írt levelében a következőket írta
ezzel kapcsolatban: „Gróf Mikó ő exja arra is felhatalmazott, hogy az olyas népbeli embereknek applacidáljunk fáradságokért, azért minthogy sokszor vonakodnak az ilyen emberel[!], legyen szives ösztönözni igéret átalis, már én a Jakab Elek ur közvetitése utján
bizonyosan kieszközlendek s minél hamarább” (17. levél). Az idézett levélrészletből az
is kiderül, hogy Jakab Elek feltehetően összekötő kapocsként működött Kriza és Mikó
kapcsolatában.
Arról, hogy a gyűjtők, adatközlők pénzzel való honorálása mennyire lehetett bevett
gyakorlat a gyűjtésben, nemigen vannak információink, azonban feltehetően a legtöbben
lehetőségeik és motivációjuk függvényében ilyen módon is igyekeztek hatékonyabbá tenni a gyűjtést. Tiboldi István, akiről biztosan tudható, hogy népmesegyűjtéséért „különös
honorárium”-ot kapott Mikó Imrétől, például egyik levelében leírja, hogy maga is megjutalmazta „nehány pipadohány”-nyal az adatközlőit (vö: 12. levél).
Mivel egy városban éltek, nehéz olyan forrásokat találni, amelyek hármuk viszonyát, a
gyűjtésben való pontos szerepüket, találkozási alkalmaikat és főként az azokon felmerülő
témákat leírnák. Így csupán feltételezhető az is, hogy Kriza bár viszonylag rendszeresen
találkozott Mikó Imrével, ezek a találkozások megmaradtak egy viszonylag hierarchikus
viszony formalizált keretei között, és számos dolgot Kriza inkább Jakab Eleken keresztül közölt, vagy próbált közölni Mikóval. Ugyanezt látszik megerősíteni Jakab Elek Kriza
János életiratában a kettejük viszonyáról megfogalmazottakban: „legjobb viszonyban
volt [ti. az urak közül] gróf Mikóval, a ki őt különösen szivesen látta házánál, órákig el30

Péterfi Sándor maga is küldött egyenesen Mikó Imrének mesét (vö: 34. levél).
Azonban nem minden esetben egyértelmű, hogy Kriza a honoráriumra szánt pénzt Mikótól fogja-e kapni,
vagy a sajátjából ajánlja azt fel.
31
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beszélgetett vele, midőn kivált a Muzeumot és munkáit tervezte, minden előértekezletre
meghivatta, onnan tudom, mert én voltam a közbenjáró; a gróf őt azon tudósok egyikének tartotta, kiknek szerény magatartásából nem lehet észrevenni, de beszédökből a
tudás fényesen tűnik ki, a kikkel élvezet lenni s velök társalkodva szellemi haszonnal telik
el az idő” (Jakab E. 1878: 102).
1861-re lett adott minden feltétel ahhoz, hogy a Vadrózsák kiadása megvalósulhasson. Ekkor Kriza Jánost unitárius püspökké választották, amivel bár számos új feladat
(és gond) járt együtt, mégis ez teremtette meg számára a lehetőséget a kiadás előkészítésére: „A zaklatásoknak csak mostani hivatalba lépésem óta teheték eleget, hozzá kezdvén a sok anyagszer rendezéséhez” – írta Nagyajtai Kovács Istvánnak 1862 áprilisában.
Ekkorra tehát biztosítottnak látszott a kiadás anyagi fedezete, a városban volt Gyulai
Pál, aki amellett, hogy folyamatosan sürgette, noszogatta Krizát, szakmai kérdésekről
állandó eszmecserét folytathatott, jelen volt Jakab Elek, aki ha nem is egyenrangú társként vett már részt a gyűjtemény szerkesztésében, de maga is fenntartott kapcsolatokat
bizonyos gyűjtőkkel és Mikó Imrével. Emellett Kriza püspökként könnyebben teremtett kapcsolatot számos unitárius lelkésszel és tanítóval. A gyűjtők közül nála volt már
Ürmösy Sándor régi gyűjtése, Péterfi Sándor, Kiss Mihály, Tiboldi István, Lőrinczi Elek
és esetleg Barabás Sándor régibb és újabb gyűjtései, továbbá mindaz, ami Mikó Imréhez
vagy Jakab Elekhez érkezett be. Kriza János Gyulai Pálhoz írt 1863. január 24-i levelében is 1860 körülre tette a gyűjtés intenzívebbé válásának időszakát: „Aztán biz az az
összegyüjtés inkább a közelebbi években történt: mert egész 1849ig alig volt néhány ivre
való gyüjtelékem, a közelebbi 3 év alatt gyüjtöttem nagy részét, mióta Háromszéket és
Udvarhelyszéket az én rheumaticus rögzött bajaim miatt a fürdői végett bé kellett barangolnom” (45. levél).
1859-től tovább nőtt a gyűjtők száma: ekkor kérte meg a később egyik legsikeresebbnek értékelt32 gyűjtőjét, Gálffy Sándor királybírót is a segítségre.33 Úgy tűnik, 1861 végén
vagy 1862 elején Kriza János felszólította az unitárius lelkészeket, tanítókat a kinyomtatásához közeledő népköltészeti gyűjteményben való közreműködésre. Hogy ez egy külön, csak ezt tartalmazó levél lett volna, vagy az egyébként egyházi tárgyban hozzájuk
küldött levélbe írta bele kérését Kriza, nem tudhatjuk. Csupán az látszik egyértelműnek,
hogy a gyűjtők száma 1862-re megsokszorozódott, és hogy több személy jelezte levelében, hogy Kriza felszólítására kezdett gyűjtésbe, vagy küldi most a korábban gyűjtött
anyagát. Ekkor, 1862 áprilisában válaszolt „a »Vadrózsa« czimü irodalmi vállalatra vonatkozott nagybecsü felszóllitására” Krizának Kelemen István szabédi lelkész, aki bár
maga csak némi nyelvészeti adalékokkal tudott szolgálni, de további három személyt,
Benkő Károly marosszéki levéltárnokot, Györfi Sándor szentháromsági unitárius lel-

32
1873-ban így ír Gálfiról egyik levelében: „az én szeretett barátom, ügytársam, akit belé vezettem volt a
népköltészeti darabok keresésébe, gyüjtésébe, s aki következőleg egyik legszerencsésebb gyüjtöje volt az óköltészeti dolgoknak” (vö: 88. levél).
33
Vö: Kriza János jegyzeteit a VII. dokumentumban.
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készt és tanítót, valamint Szentmártoni Sámuel nyárádszentmártoni unitárius lelkészt
felkért a közreműködésre. Közülük két személynek (Györfinek és Szentmártoninak)
Kriza János utóbb köszönetet mondott a Vadrózsákban, ami alapján arra következtethetünk, hogy a megjelenésig hátralévő rövid időben még jelentős mennyiségű anyagot
gyűjthettek össze a Vadrózsák számára. Hasonlóképpen a Vadrózsákban mondott köszönet alapján tudható, hogy Kriza valószínűleg csupán 1862 végén kérte fel a református Dózsa Dánielt a gyűjtésre, aki feleségével a rendelkezésére álló rövid idő ellenére
sikeresnek bizonyult a népdalok gyűjtésében.34 Goró István homoródújfalusi unitárius
lelkész szintén 1862 májusában küldte el Kriza Jánosnak 1844-es gyűjteményét. Őt nem
Kriza szólította meg, hanem Nagy Sándor homoródkarácsonyfalvi unitárius lelkész-barátjánál a Krizának küldendő gyűjtéseket látva jutott arra a gondolatra, hogy maga is
elküldi a neki régen felesleges munkáit. Feltehetően szintén 1859 után kapcsolódtak be
a gyűjtésbe Kriza tanárkollegái: Marosi Gergely, aki ekkortól Székelykeresztúron tanított, illetve Pap Mózes és Nagy Lajos, kolozsvári kollégiumi tanárok. Nagy Lajos már
korábban gyűjtésbe kezdett, de Krizával a viszonya feltehetőleg ekkor, kollégiumi tanárrá válva lett intenzívebb. Az 1853-ban gyűjtött és eredetileg a Vadrózsák számára
átadott Barcsai balladáját – a Vadrózsák megjelenését nem tudva megvárni – 1858-ban
közölte a Kolozsvári Közlönyben. Pálfi Lajos, akinek szintén köszönetet mondott Kriza a
Vadrózsákban, 1859-től működött Székelykeresztúron mint unitárius lelkész, így elképzelhető, hogy Marosi Gergely hatására kezdett a népköltészeti gyűjtésbe. Nagy Mózes
bözödújfalusi unitárius lelkész egyetlen ismert gyűjtését szintén 1862 májusára datálta.
Nincs konkrét adat a Vadrózsák köszönetnyilvánításán kívül, de feltehetően hasonlóképpen 1861–1862-ben kezdett gyűjteni Darkó Sándor homoródjánosfalvi, Sándor Lajos
gyepesi, majd homoródalmási, Kriza Sándor nagyajtai, Gálfalvi István ürmösi és Jakab
Sándor kénosi unitárius lelkész is. Szabó Károly, Gyulai Pál barátja szintén 1859-től lett
(Mikó Imre gróf kérésére és Gyulai Pál rábeszélésére) az Erdélyi Múzeum-Egylet könyvtárosa. Bár Szabó Károly elsősorban Gyulaival állt kapcsolatban, ő is segítette kapcsolataival, gyűjtéseivel a Vadrózsákat. Ekkorra egyetlen olyan személyről – Ürmösy Sándor
tordátfalvi, illetve nyomáti lelkészről35 – tudunk, aki a kezdetekben gyűjtőtársa volt,
de a Vadrózsák megjelenése előtt már biztosan nem segítette Krizát. 1862-ben Ürmösy

34
Kriza megfogalmazása szerint: „egypár hét alatt képessé tönek arra, hogy marosszéki népdalokat ily
számmal már ezuttal is adhassak” (Kriza J. 1863: 537).
35
Ürmösy Sándor 20 év alatt 6 helyen szolgált és 5 évig nem is volt lelkész, Tordátfalván 1856 és 1858 között,
Nyomáton 1863 és 1865 között működött mint unitárius lelkész, így ekkor valószínűsíthetően Tordátfalván
élt, de lelkészi hivatalt nem viselt. 1865 után feltehetően a nagyszebeni országos tébolydába került, de ez
csak néhány véletlenül előkerült egyházi tárgyú levélből következtethető ki. Vö: Kriza János levele Farkas
Györgyhöz. Kolozsvár, 1863. augusztus 3., 1865. március 30., 1865. április 8., 1865. április 10. (Bolyai téri
Unitárius Egyházközség Levéltára, Marosvásárhely) (Farkas György esperes hagyatéka a marosvásárhelyi
Bolyai téri Unitárius Egyházközség Levéltárában található rendezetlen állapotban.)
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Sándor a következő évre egy székely szótár kiadását tervezte, és ehhez, a Krizától teljesen
független munkához kérte a pártolást a Kolozsvári Közlöny hasábjain.36
1862-re tehát jelentősen felgyorsultak az események, rengeteg gyűjtés érkezett be,
amelyet Krizának válogatnia, átdolgoznia és sokszor ellenőriznie kellett. Ennek érdekében
még a korábbinál is intenzívebb levelezést folytatott gyűjtőivel, különösen Kiss Mihállyal
és Gálffy Sándorral, akik nemcsak a legkülönfélébb kérdések megválaszolásában, adatok
ellenőrzésében, de szövegek átdolgozásában is segítségére voltak. Segítségére volt továbbá Kolozsváron Gyulai Pál, aki azt írta Arany Jánosnak 1862 májusában, hogy „Krizával
is eltöltök egy pár órat, már 10 iv jött ki gyüjteményéből s minden iv felett tanácskozást
tartunk. Nem ugy van ugyan szerkesztve a mint én ohajtanám, de mégis jobban, mint az
Erdélyié” (22. levél). Ez a tanácskérés személyes eszmecsere formájában 1862. július 3-ig
tartott, amikor Gyulai Pál végleg Pestre költözött, így ezután Krizával csupán levelezés
útján tartották a kapcsolatot. Gyulait Krizával legfőképpen a népköltészet gyűjtésének
mindkettejük számára kiemelten fontos ügye kötötte össze, de barátságról nemigen lehet
beszélni. Ez magyarázhatja azt a kissé ambivalens helyzetet, amit Gyulai Kriza készülő
gyűjteménye iránti viszonyulása okozott. Gyulai buzdította Krizát a kiadásra, utána vele
konzultált minden kis probléma felett, Kolozsvárról való távozásakor mégis azt írta Szabó
Károlynak: „Krizának nem szólottam semmit. Ha valami kitünőt kapsz, küld Aranynak, s
általában inkább nekünk gyüjts Kriza ugy is elég gazdag, mi pedig versek dolgában kivált
nagyon szegények vagyunk. Elég lesz ha neki csak egy pár darabot adsz, különben is neki
elég módja lesz még gyüjteni, de nekünk Peströl kevesebb. Ha valami balladát kapnál
kivált küld egyenesen a Szépirodalmi Figyelő számára” (28. levél). A későbbi levelezésükből is egy inkább hierarchikus viszonyt lehet kiérezni, amelyben Kriza minden irigység
nélkül csodálja azt, ahogy Gyulai él, mintegy felnézve rá a maga nem feltétlenül örömteli
mindennapjaiból: „foglalkozásom sem olyan a hivatal természetéhez képest, hogy kedélyvidító s elmét recreálo legyen – s igy tengődöm napról napra” (55. levél). Minden távolság
ellenére bizonyosan Gyulai Pál volt az a szellemi partner, akinek a tanácsait Kriza megfontolta, akihez bármilyen jellegű kérdésével fordulhatott, akitől instrukciókat várt, amelyet később maga is továbbadhat. Mert egyértelműen Kriza számára gyűjtői irányítása (a

36

Ürmösy Sándor felhívásának a szövege a következő volt: „Ürmösi Sándor tordátfalvi unitárius lelkész egy
székely szótár összeállításán dolgozik, melyet a jövő év végén szándékozik sajtó alá adni. Czéljának bővebb
elérése, s gyüjteményének kiegészitése végett felszólit minden ügybarátot közrehatásra. Hozzánk a többek közt
ezt irja: Felhivom kivált a székely lelkész urakat, kik a nép szavait mindennap hallják, szokásait látják. Szótárom
toldalékát teendik: helyiségek elnevezései, ugy falvak, családok, bár tartozzanak most a szegényebb néposztályhoz, várromok, régi épületek, irások, kiváltságos jogok, adománylevelek, jelvények, templomi diszitvények,
fővárosok, folyók, tavak, utak, mesés elbeszélések, adomák, mondák, példabeszédek, dalok, talányos, tréfás,
vagy tanulmányos mondatok, öltönyviseletek, ünnepélyes szokások, táncz és más vigalmak, játékok, hangszerek, melodiák, babonák, hadijelszók, hadieszközök, haditörténetek, katonai egyenruhák, anyagi régiségek,
ércz-, kő- és fametszvények, állat és növény; mind ezek eredeti elnevezéseikkel, s értelmezve külön-külön a
nép szája, vagy valamely hagyomány nyomán, hogy a nemzeti nyelvnek alapul, a történelemnek pedig anyagul
szolgálhassanak, s nemzet kora, élete fölismertessék. Az ily küldendő gyüjteményeket venni fogom tordátfalvi
lakom közelébe a sz-kereszturi postán bérmentesen.” [(n. n.) 1862: 641.]
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felettük való „regnálás”) olyan felelősséget is jelentett, amelyet nemigen volt kivel megosztania. A népköltészet megvédendő érték, örökség voltáról való tudást ő adta tovább, ő
közvetítette a falvak lelkészeinek, tanítóinak, ő fordította le konkrét programmá, a mindennapokba illeszthető cselekvéssé. Ezt végiggondolva semmi túlzást nem találhatunk
a következő Gyulaihoz írt szavaiban: „Ennyit önérzettel mondhatok, hogy nálam nélkül
többet gyüjtőtársaimnak még képzete sem lett volna a népdalok, balladák becséről – s
csak folytonos sürgetéseimre, a velem való barátságos viszony folytán indultak neki – s
most is regnálok rajtok minden felé, hogy a mit megmenthetünk még, mentsük meg az
elveszéstől: mert bizony nagyon kevés tudja, a mi még fennmaradt is” (43. levél).
1863 januárjában megjelent a Vadrózsák első kötete, azonban Kriza már 1862 júliusában a második kötet kiadásán gondolkozott, s ekkortól kezdve a levelek egyik legfontosabb, visszatérő témája lett a második kötet tartalma és megjelenésének időpontja.37 Ez azért vált már az első kötet szerkesztése alatt aktuális problémává, mert sokkal
nagyobb anyag állt a rendelkezésére, mint amennyi egyetlen kötetben elférhetett volna. Emellett voltak olyan műfajok, amelyek nem, vagy szinte alig voltak képviseltetve
az elkészült gyűjteményben. A leginkább alulreprezentált műfaj a kötetben a népmese
volt, amely – mint az ismert tény – főként azért maradt a kötetszerkesztés végére, mert
átdolgozásuk különösen sok időt igényelt. De számos más műfajból is maradt a tervbe
vett második és harmadik kötetre. Ahogy Kriza írta: „[rendelkezésre állt ekkor – szerk.
megj.] Sajátságos szólamom, Közmondatom 5 ivre való. Hát még mennyi Tánczszó! s
mit vétettek a mondák, adomák, babonák, s a székely asszonyok álomlátásai? Hát még
a Népdalok, balladák, miket már igéretben birok még Csiki katholikus papoktól es!”(33.
levél). A Vadrózsák megjelent első kötetéből nem csupán műfajok, de bizonyos régiók is
hiányoztak. Ilyen volt elsősorban Csíkszék, ahol – nagyrészt katolikus vidék lévén – nem
voltak Krizának ismerősei, akik gyűjtőkké lehettek volna, illetve amerre ugyanezen okból egyházi vizitációkra sem kellett Krizának járnia. Az 1862-ig felbukkanó, név szerint
ismert gyűjtőket vizsgálva megállapítható, hogy csaknem száz százalékosan unitárius vallású személyek (elsősorban lelkészek és tanítók) vettek részt a gyűjtésben. A kivételek:
Mikó Imre, Gyulai Pál és Szabó Károly, mind városi református értelmiségiek voltak. Az
egyetlen falun gyűjtő református személy Dózsa Dániel, korában híres költő és felesége.
Dózsát esetleg onnan ismerhette Kriza, hogy Székelykeresztúron osztálytársa volt egy bizonyos (szintén makfalvi születésű) Dózsa Sándor, aki talán testvére, unokatestvére lehetett Dózsa Dánielnek. Ez utóbbi természetesen csak találgatás, de az mégis egyértelműen
látszik, hogy a személyes és egyházi kapcsolatok nagyban meghatározták a gyűjtemény
összetételét. Ezen kívánt változtatni Kriza, amikor Szabó Károly segítségével csíki katolikus papokat és más személyeket is felkért a második kötetben való gyűjtésre, közreműködésre (vö: 64., 66., 73. levelek). Ennek eredményeképpen egyetlen új, név szerint is
37

A második kötet körüli események jelen írásban való rövidebb tárgyalásának a források szűkössége
mellett az az oka, hogy erről a beküldött népköltési szövegek ismeretében kimerítően írt Olosz Katalin a
Vadrózsák most megjelenő II. kötetében.
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ismert gyűjtője lett: Becze Antal csíkszentmártoni ügyvéd. Ő Szabó Károly révén került be
a gyűjtőhálózatba, elsősorban balladákat gyűjtött, amelyeket Kriza nem talált megfelelőeknek (Kriza véleménye szerint Becze Antal túlzottan átírta, modernizálta a szövegeket).
Ennél azonban sokkal jelesebb személy ő azért, mert ő adta át Szabó Károlynak azt a régi
kéziratköteget, amelyben a Szilágyi és Hagymási ballada egy töredéke is megtalálható
volt, amely utóbb Szabó Károly neve alatt megjelent a Koszorúban is.38
A Vadrózsák megjelenése után még további hat, név szerint ismert személyről tudunk, akik Kriza gyűjtését segítették. 1866-ben, majd 1867-ben székelyföldi és Hunyad
megyei népdalokkal és tájszavakkal jelentkezett Filep Elek mihályfalvi földbirtokos, dévai
alügyész. Tóth Ferenc homoródszentpáli tanító anekdotákra emlékeztető szövegeket küldött. Sándor János, a székelykeresztúri unitárius kollégium tanára, majd Marosi Gergely
korai halála után igazgatója és Ferenczi Lajos felsőrákosi unitárius tanító helyneveket és
tájszavakat küldött Kriza számára. Sándor István, a könyves papként emlegetett unitárius lelkész39 szintén közölt datki nyelvjárási adatokat Krizával (vö: 64. levél). Vas Tamás
mezőbándi, majd marosvásárhelyi református lelkész, akit a szakirodalom Szabó Sámuel
gyűjtőtársaként tart számon (vö: Olosz K. 2009a: 677–678), most előkerült, K. Papp
Miklóshoz írt levelében gyűjteményének Krizához való 1865-ös elküldéséről számolt be
(vö: 66. levél).
Az eddigiekben azt igyekeztem láttatni, hogy hogyan jött létre ez a gyűjtemény, kiknek
a támogatására volt szüksége Krizának a mű megjelenéséhez. Mindez azonban csak egy
tablókép a Vadrózsák születéséről, egy olyan kép, amelyben a szereplők összegyűltek,
hogy létrehozzanak egy alkotást, majd újra szétszéledtek a világban. Azt gondolom, a későbbiekben érdemes volna közel hajolni ehhez a tablóhoz, és megpróbálni alaposabban
szemügyre venni a rajta lévőket. Ki volt vajon és pontosan honnan hová tartott Gálffy
Sándor, akinek az életéről szinte csak azt tudjuk, hogy a legeredményesebb balladagyűjtője volt Krizának? Hogyan illesztette be a mindennapjaiba a balladagyűjtést? Hogyan
fért ez meg a királybírói munkával? Vajon a hivatalos munkája során is került-e olyan
helyzetbe, amikor gyűjthetett? Mit gondoltak róla a barátai, a felesége, a gyermekei? És
vajon úgy gyűjtött-e ő is, mint Tiboldi István, aki elindult és várakról, kövekről jegyzett fel

38

Ez volt az a pont, amikor Gyulai Pál korábbi utasítása Kriza János számára is valamelyest kiderülhetett.
A balladát ugyanis Kriza is felküldte a Koszorúhoz, nem is sejtve, hogy Szabó Károly egy részletesebb leírás
kíséretében már megtette ezt. A ballada 1864. augusztus 28-án jelent meg a Koszorúban, azonban három sor
hiányzott belőle. Emiatt Szabó Károly azonnal írt Arany Jánosnak (ld. 57. levél). Amiatt azonban már nem
írt, hogy időközben hírt kapott arról is, hogy a ballada csíki eredete nem tekinthető bizonyosnak. Minderről
a szakirodalom is csupán Faragó József közlése óta tud (vö: Faragó J. 1977: 220–221). Faragó a kolozsvári
Egyetemi Könyvtár Koszorú-példányában megtalálta Szabó Károly erre vonatkozó lapszéli jegyzetét. Az 58.
levél ennek a bejegyzésnek az előzménye, azaz ennek a levélnek a hatására tette Szabó Károly a jegyzést a
Koszorú könyvtári példányára és ez alapján lehet megkérdőjelezni a ballada származási helyét. (A balladáról,
megtalálásának körülményeiről részletesebben vö: Olosz K. 2009b.)
39
Róla Kriza János egyik levelében azt írta, hogy „nagyon derék, tudományos ember, csakhogy generalisnak
volt teremtve, vagy cardinalisnak, nem falusi papnak.” (Vö: Kriza János levele Nagyajtai Kovács Istvánhoz.
Kolozsvár, 1853. június 25. MUEKvGyLt. Kriza János hagyatéka)
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történeteket, miközben egy-egy személy meséit is kikérdezte? És miért távozott Ürmösy
Sándor idő előtt erről a képzeletbeli csoportképről? Miért gondolta, hogy magányosan
könnyebben célt érhet? Vajon mit gondolt Tiboldi István az általa gyűjtött szövegekről?
Mennyire játszott bármelyikük esetében szerepet az, hogy egy magasabb társadalmi státuszú személy mondta meg, hogy minek van értéke? Magukban értékesnek gondolták-e
valóban ezeket a szövegeket, értékesnek-e annyira, hogy az kinyomtatott könyvbe kerüljön? És vajon mit gondolt a faluközösség arról az unitárius lelkészről, aki egy szobában
nyomorog soktagú családjával, szabadidejében mégis a tánc közbeni mondókákat jegyzi
fel, netalán kisgyerekek gügyögését veti papírra? És mit arról az unitárius tanítóról, aki
egyetlen helyiségből álló lakásában tartotta az iskolát, és mégis két legfőbb foglalatossága
írásainak másolása és különböző szövegek összegyűjtése volt? És vajon hogyan, hol és
kikkel beszéltek ezekről az életük mindennapjait is meghatározó eseményekről (netán
szenvedélyükről)? Kiknek és hogyan próbálták elmondani például a káromkodások, vagy
csak a ritkább tájszók összegyűjtésének célját? Volt-e alkalmuk a gyűjtőknek találkozni
egymással, és ha igen, eszükbe jutott-e számtalan más gondjuk-bajuk-örömük mellett,
hogy erről is beszéljenek?
Bármennyire különösnek hathat egy kanonikus gyűjtemény története kapcsán ilyen
és ehhez hasonló kérdéseket feltenni, mégis úgy vélem, ezek segítenek közelebb kerülni
és valamelyest megérteni az egyes ember – legyen az egy egyszerű tanító vagy unitárius
püspök – szerepét ennek a gyűjteménynek a létrejöttében azáltal, hogy megnézzük, mi
volt a helye a gyűjteménynek, a népköltészet gyűjtésének az ő életükben.
Most, bár a fenti kérdések egyikére sem tudunk válaszolni, rajzoljuk tovább a tablót, és próbáljunk arra választ keresni, hogy hogyan zajlott le az „expeditió”, amelyet
Kriza bocsátott ki „a nemes vadak felkutatására, hogy arany galiczkába csalogathassuk a jótartásra érdemeseket” (40. levél). Már az 1843-as híradásban igen magas volt
azon műfajok száma, amiket Kriza gyűjtésre érdemesnek gondolt. Ez az évek során afelé
változott, hogy szinte minden, amit egy alsóbb osztályhoz tartozó személy kimondott,
feljegyzésre, megörökítésre érdemesnek bizonyult, ha annak az elmúlt korokhoz bármi
kapcsolódása kimutatható vagy feltételezhető volt. Így vált gyűjtendő szöveggé a káromkodás (67. levél), a „gyermekbeszéd” vagy „kisgyerkek gyügyögése” (64. levél), a ritkább
tájszók, a bájoló imádságok, ráolvasások (80. levél), vagy a történeti énekek. 40 Kriza
feltehetően igyekezett a lehető legpontosabb utasításokkal szolgálni a gyűjtés mikéntjének kérdésében. 1852-ben azt írta Péterfinek, hogy „ha más akármiféle népdalokat,
énekeket, meséket, mondákat, példabeszédeket kapna, vagy lemásolna szóról szóra az
ottani dialectus szerint, nagyon kedvesen venném” (4. levél). 1862-ben maga jelezte a
változást, míg korábban csupán a tájszólásra kívánt figyelemmel lenni, ekkor már arra
is figyelmet fordított, hogy az irodalmi nyelv semmilyen formája se szűrődjön be a leírt
szövegbe: „minden vídéknek saját kiejtésével adjuk, a mit adunk: népdalt, népmesét,

40

Utóbbit küldött Vas Tamás Kriza Jánoshoz 1866-ban (vö: 76. levél).
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mondát, minden aprólékos játsziságot is. [...] legkisebb jele se legyen a leiráson annak,
hogy a leiró ismeretes az irodalmi nyelvvel, csupan a nép nyelve legyen használva, tehát
passívumok sat nélkül” (17. levél). Visszatérő kérés ez, amelyet talán éppen annak érdekében, hogy a gyűjtők minél jobban megértsék, próbált Kriza egyre precízebben megfogalmazni. Egy másik levelében így hangzik ugyanez a kérés: „ha történetből veszen észre
valamely figyelemre méltót a népi elme kincstárában, azt a mint találja a maga szűzies
együgyüségében sziveskedjék Ön lejegyezni, ha csak egy jó mondat vagy szólásmód is”
(32. levél). 1865-ben: „főleg ha beszédeket, népmeséket irand össze, bármi pongyolán,
csak minél népiesebben, az örömem nagyra nevelendi” (63. levél). Ugyanezt még képszerűbb kifejezéssel így fogalmazta meg Kriza: „Egyre kérném Péterfi urat, hogy igyekeznék a szók hangkiejtésére figyelemmel lenni, hogy éppen ugy legyenek az ajkakról
visszaadva, mint a photographiában az embernek még esetleges vonásai, félrepillantásai
is” (64. levél).
Kriza nemcsak mások által gyűjtetett, hanem maga is gyűjtött, amikor tehette. Ahogy
korábban idézett levelében is írta, erre sokkal inkább az 1860-as évektől volt lehetősége,
amikor betegsége miatt kénytelen volt hosszabb időt fürdőkön tölteni, ahol alkalma nyílt
olyan emberekkel találkozni, akiket gyűjtésre kérhetett fel, feltehetően megbeszélhette
a már gyűjtésben korábban bekapcsolódottakkal a felmerülő problémákat, illetve maga
is gyűjthetett. Levelei alapján ilyen, gyűjtésre is lehetőséget kínáló volt 1864 nyara, ami
után a gyűjtött anyag felküldését ígéri is Gyulai Pálnak.
A korabeli gyűjtési gyakorlat azonban nem ért véget a gyűjtés és letisztázás fázisával.
Ezek után következett a legfontosabb feladat, a gyűjtött anyag átdolgozása, kiállításra
való „praeparálása” (vö: 38. levél), amennyiben szükségét látta Kriza. Gyulai Pálhoz írt
levelében fogalmazta meg egyértelműen a kétféle közlési mód közötti különbséget. Kriza
szerint lehet szöveget közölni úgy, hogy az a „tökéletes tájszólás” szerint van leírva, illetve
úgy, ahogy ő is tette a Vadrózsák első kötetében, hogy „csak a székelyes íz legyen meg,
közbeközbe a fontosabb tájszólás, a hol jobban kévántatik” (35. levél). Ekkor a szövegeket
az adott vidéknek megfelelően travestálták, székely lére eresztették, hígították, módosítgatták, átöltöztették, visszaszülték, népiesítették, székelesen zamatosították, tellegették,
árté székelesen kirakták, magukon áteresztették – vagyis saját népiességről vallott koncepciójuk szerint átalakították (vö: 24., 27., 29., 33., 40. levél). Ez történt Lőrinczi Elek
meséivel, amelynek az átdolgozásáról Kiss Mihály fennmaradt levelei tudósítanak.
Tiboldi István meséire is ez várt volna, azonban az első kötet előtt nem vágott bele Kriza,
a második kötet előtt pedig még nem kezdte meg a mesék átöltöztetését, amikor elhunyt.
Mind Tiboldinak, mind Lőrinczinek visszaküldte a meséket népiesítésre, de ők nem tudták vállalni a feladatot.
Kriza a kezdetektől figyelmet fordított a variánsok gyűjtésére is, többször kérte gyűjtőitől, hogy akkor is jegyezzék le a szöveget, ha az szakadozott, töredékes. Leveleiben
gyakran érdeklődött egy-egy vidék tájnyelvének jellegzetességei iránt, arról, hogy az miben különbözik a környező vidékek nyelvjárásától, a passzívumok, perfectumok, imperfectumok használatáról, a falvak népeinek eredetéről, érdeklődött egy-egy szó használata
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felől, gyakran kérte meg gyűjtőtársait valamilyen adat ellenőrzésére, érdekelték az adott
szöveg használatának körülményei (hol mondják, kik mondják, milyen városi elfoglaltság felel meg annak). Érdeklődött – és nyomában Gálffy is – a balladák dallama iránt.
Kriza – ahogy egy véletlenül előkerült levélből megtudható – Szabó Sámuellel is megismerkedett, aki zeneértő személy lévén megígérte neki bizonyos balladák dallamának
elküldését. Ebben a levelében kétféle gyűjtőt különböztet meg Kriza: vannak azok, akik
a zenéhez értenek, és vannak, akik nyelvészeti érdekből kezdenek a gyűjtéshez. Magát az
utóbbi kategóriába tartozónak tekintette (vö: 60. levél).
Munkamódszerére, amelyet elsősorban a Vadrózsák szerkesztési munkálatai során lehetett megfigyelni, a maximális precizitás volt jellemző. Jó példa erre a regölés
esete, ahol Kriza összesen négy forrásból dolgozott. Rendelkezett az ének szövegével,
„egyik gyűjtőtársá”-nak a kénosi reges népszokásról írt ismertetőjével, Jakab Sándor
kénosi lelkész kérésére a népszokással kapcsolatban küldött levélbeli tájékoztatásával
és Nagy Mózes bözödújfalusi lelkész beszámolójával Bözödújfaluról. Kriza különböző
formában, de mind a négy forrást felhasználta és beemelte a Vadrózsákba. A Homoród
vidékéről származó ének szövegét közölte, amelyhez összehasonlító anyagként idézett részleteket „egyik gyűjtőtársá”-nak és Jakab Sándornak kénosi beszámolójából,
illetve utalt a bözödújfalusi változat egy másképpen hangzó szavára is. 41 Továbbá levelezéséből tudható, hogy Marosi Gergelytől is érdeklődött bizonyos, a regölésben
előforduló szavak használatáról (vö: 16. levél). Mindezt tette úgy, hogy kétségtelenül
versenyt futott az idővel, és közben a Vadrózsák szerkesztésének munkáját csupán a
szabadidejében végezhette. Az egyház ekkor nem nézte feltétlen jó szemmel azt, hogy
püspöke irodalmi vállalkozásba kezdett, amit Kriza többször is panaszolt leveleiben.
Közvetlenül a Vadrózsák megjelenésekor így fogalmazott Gyulainak: „egy liturgia s
énekeskönyv szerkesztését most sujták nyakamba, mintegy büntetésül, hogy miért bajlódom afféle »anekdotákkal« az egyház dolgai helyett, holott biz én anekdotát most
éppen nem hozok, s egy angol püspök Percy is bajlódott ilyen szerűvel – s hány egyház embere foglalkozik még külföldi irodalmi ügyekkel. Igazolásomul az én hiveim
előtt nem ártana ezt is megemliteni: anyival inkább, mert nálunk éppen kegyetlenség
ezért tenni szemrehányást, midőn az ember sajátlag rá is van szorulva »a tisztességes,
vagy türhető élhetés kedviért is«” (43. levél). Meglepő ebben a levélben az is, hogy
Kriza a Vadrózsákra mint pénzt hoz(hat)ó vállalkozásra tekintett. Meglehet, ez csupán a 20. századból nézve tűnik különösnek nekünk, akik tudjuk, hogy adósságait,
amelyeknek növekedését elsősorban a Vadrózsák kiadása okozta, haláláig nem tudta
visszafizetni, és még 12 évvel a kötet megjelenése után is jelentős összeggel tartozott
a nyomdásznak. Mégis azt, hogy a kiadásnak anyagi vállalkozásjellege is volt, erősíti
Simén Domokoshoz írt levele is, amelyben saját és az unitárius egyház szegénységének
41
Vö: Olosz Katalinnak Nagy Mózes Az ujj házaspárok tiszteletére minden karácson első napján estve
mondandó Énekhez írt jegyzeteit a Vadrózsák készülő II. kötetében. A regeléssel kapcsolatos adatokat
ezúton is köszönöm Olosz Katalinnak.
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leírása után mint megoldási javaslatot említi a Vadrózsák kiadását: „A püspök fizetése
csak 800 forint, ugyhogy 300 forinttal jelenleg kevesebb mint pap koromban, a midőn nem szégyellettem külföldin és corrector lenni – most azt nem tartják összeillőnek
ugynevezett »magas« állásommal, de megkivánják, hogy uj szállásomat »püspökileg«
állitsam ki, rá is kőltöttem – noha csak tisztességes butorozásra – valami 600 ftot, de
adósságcsinálással, – mit ha a sok gond, vesződés elemészt, szegény hátramaradandó
Családom fog hordozni [...] Én hogy magamot pillanatilag segéljem, jelenleg nagyterü
irodalmi vállalathoz fogtam – nyomtatni kezdtem »Székely Népköltési Gyüjtemény«
czimű művemet.” (21. levél) Jakab Elek még 1874 végén is biztatta Krizát a kiadásra – s
nyilván Kriza anyagi helyzetét ismerve, honorárium megnyerését is kilátásba helyezte: „Hát Vadrózsáid IIk kötetével mit teszel? Írj egy pár sort hozzá, küldjed ki neki [ti.
Toldy Ferencnek], hidd meg, tiszteletdijjal kiadatja, de sőt kiadatják más barátaid, akik
mohón várják a nagyszerű műved végét! Oh hallgass meg, édes jó barátom! Mig nappal
van, mig munkádat te végezheted, végezd el. Ne maradjon félben dicsőséged emlékoszlopa! Énis teszek éretted a mit lehet, ha bennem bizol. Gondolkozzál s cselekedjél,
a két könyvedből sok honorariumot kapnál legalább 1500 – vagy 2000 forintot. Mert a
tiszteletdij mellett leendő kiadás is kivihető!!” (92. levél)
Hiába tervezte tehát Kriza János már a Vadrózsák első kötetének nyomásakor a második kötet megjelenését, hiába próbálta először Gyulai segítségével Mikó Imrét megnyerni az újabb kötet támogatására (vö: 38., 43., 45. levél), majd hiába gondolt előfizetők
gyűjtésére, s végül hiába tűnt úgy, hogy az Akadémia támogatni fogja a kötet megjelenését, a többi gyűjtés nem jelenhetett meg kötetben. Miként a gyűjtés-átdolgozásszerkesztés nehéz, de örömet jelentő munkája során (ahogy maga írja) a vadrózsák nőttek Kriza fejére, úgy hogy már térdig jártak benne (vö: 29. levél), a kiadást követően,
az újabb kötet megjelenésének egyre fogyó reményével, az adósságok és az ezzel járó
gondok lettek egyre fenyegetőbbekké Kriza életében. Azonban, ahogy Toldy Ferencnek
1868-ban fogalmazott, minden gond mellett is ez volt az, ami a családján túl állandó
örömet jelentett számára: „Egyedül a népkebel üde terményeivel való foglalkodás adja
nekem most azt a természetes élvezetet, a mit különben gondtól üresebb állapotban tán
saját szülötteim is mint ön gyermekeim nyujthatnának. Sic fata tulere. [Így akarta a
sors.] Egy parányi vigasz lelkemnek mégis hogy véletlenül rásegítve a népköltészet művelésére, s a nép szüleményeinek kiadhatására legalább lelkiismeretemnek némi csendjével végezhetem idilli állapotra született – s mégis ily nyugtalan társadalmi helyzetbe
jutott életemet.” (82. levél)
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kriza János és gyűjtőkörének hagyatéka

Ahhoz, hogy a Vadrózsák gyűjtőhálózatáról (illetve a gyűjtésben részt vállaló személyekről) a jelenleginél többet tudjunk mondani, hogy a későbbiekben a gyűjtőkről minél árnyaltabb esetelemzések születhessenek, fontos (volna) ismerni hagyatékaik sorsát, jelenlegi lelőhelyét is.
A Vadrózsák gyűjtőhálózatának feltárását nehezíti, hogy még a legjelentősebb, legkanonikusabb személy, a gyűjtőhálózat irányítója, Kriza János sem rendelkezik klasszikus
értelemben vett hagyatékkal. Ismert tény, hogy Kriza János 1875-ben váratlanul bekövetkezett halála után a még rendezetlen, átdolgozatlan állapotban lévő gyűjtések a „nemes lelkű özvegy”-nek köszönhetően kerültek fel az Akadémiára (vö: Arany L. – Gyulai
P. 1882. V.).42 A levelezésből látható az is, hogy Toldy Ferenc már egy nappal Kriza halála
után a Vadrózsák folytatásának fontosságát hangsúlyozta: „A Vadrózsák materiáléjára
pedig, legyenek, kérem, különös ügyelettel. Hiszem hogy akadna Kegyetek közt – nálunk
bizonyosan – ki a II. kötetet összeállítaná! A kiadást az Akadémia szívesen eszközölné.
Istenem! tegyenek valamit, hogy az ő szellemi kincseit megmentsük a hazának, s az ő
neve fenmaradását is biztosítsuk!” (94. levél) Ennek egy részét publikálták a Magyar
Népköltési Gyűjtemény harmadik kötetében, majd Arany László Akadémiáról való kiköltözését (1885) követően a kéziratok a pincébe kerültek, ahol 1949-ig lappangtak (és
penészedtek) (vö: Gergely P. 1975). Ebből, az 1949-ben megtalált korpusz megmenthető
részéből válogatott Gergely Pál és Kovács Ágnes 1956-os kötetében. A megmentett anyag
a MTAK Kézirattárában található. A hagyaték másik (levelezés szempontjából legjelentősebb) fele Kolozsváron, a Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárában van.
Ide Jakab Elek jóvoltából került, aki Kriza János halálát követően szorgalmazta, hogy
minél több Kriza-levelet és Kriza János életéről megemlékező írást gyűjtsenek össze,
hogy azt utána a székelykeresztúri unitárius kollégium kézirattárában helyezzék el. 43

A levelek annyiban árnyalják a Székelyföldi gyűjtés előszavából ismert tényt, hogy a Kriza-hagyatékot
nem az özvegy, hanem eredetileg Kriza Gyula, Kriza János idősebb fia állította volna össze, tisztáztatta volna
le és küldte volna el Pestre, azonban akadályoztatva lévén ebben, a feladatnak az elküldést illető részét Kriza
János veje, Kovács János unitárius kollégiumi tanár végezte el (vö: 95–96. levél).
43
Erről a tervről tudósít többek között a 104., 106. és 107. levél. Azonban látható, hogy ez is egy szelektált
korpuszt eredményezett, ugyanis majdnem bizonyos, hogy Jakab Elek felszólítása az egyházi személyekhez
szólt csupán, célja is elsősorban az unitárius püspök Kriza alakjának levelek formájában való megragadása
lehetett. A felszólítás címzettjei nem ismertek, csupán a beérkezett eredményt látva lehetünk abban szinte
bizonyosak, hogy a népköltészeti gyűjtést szervező Kriza alakja háttérbe szorult ekkor. Erre mutat az is, hogy
például Kiss Mihály, Kriza János talán legközelebbi barátja is csupán olyan leveleket küldött be, amelyekben
a püspök Kriza ír az esperes Kiss Mihálynak, és egyetlen olyat sem, amely a barátságukat dokumentálná.
42
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Nem ismeretes, miért, 44 de a levelek Kolozsváron, az Unitárius Kollégium könyvtárában maradtak, 45 és ott találhatók jelenleg is. Ebből a hagyatékból közölt levélrészleteket
Bözödi György 1937-ben, és ugyanezt a hagyatékot ismerte, és ennek népköltészeti vonatkozású részét másolta le Faragó József 1943–1944-ben (Faragó J. 1971: 167), amelynek
segítségével utóbb monografikus igényű, máig legjelentősebb Vadrózsákkal foglalkozó
tanulmányát is elkészítette (1971). A Jakab Elek által összegyűjtött korpusz azonban csupán töredéke lehet Kriza János teljes hagyatékának. Szinte teljesen hiányoznak a hozzá
írt levelek, 46 azok, amelyeknek halála után a családnál kellett maradniuk. 47
A gyűjtőhálózat tagjai közül csupán két személy rendelkezik jelentős levélhagyatékkal.
Egyikük gróf Mikó Imre, a Vadrózsák mecénása, aki maga is számos gyűjtővel állt kapcsolatban, és aki feltehetően maga is gyűjtetett meséket. Levelezése,48 amelynek közreadását 1909-ben mint közeli eseményt említette az Erdélyi Múzeum, soha nem jelent meg,
a levelek az Erdélyi Múzeum-Egyesület (a továbbiakban: EME) Levéltárából a Kolozsvári
Egyetemi Könyvtárba kerültek. A másikuk Szabó Károly, az EME könyvtárosa, akinek a
levelezése a Kolozs megyei Állami Levéltárban található. Azonban mindkettejük hagyatéka feltehetően egy már korábbi előszelekció eredményét tükrözi. Mikó Imre, aki bizonyíthatóan levélben népköltészeti szövegeket kapott gyűjtőktől, biztatta, honorálta, tehát
bizonyíthatóan levélben kommunikált velük, egyetlen ilyen jellegű levelet sem őrzött meg
hatalmas gyűjteményében. Jakab Eleknek, akivel Kriza János kezdetben együtt tervezte a
gyűjtemény kiadását, és aki a későbbiekben is segítette annak létrejöttét, szintén csupán
kevés levele ismert.49
A jelenleg név szerint ismert 34 gyűjtő közül egyedül Marosi Gergely székelykeresztúri
igazgató-tanár és Tiboldi István kedei unitárius tanító nevéhez lehet – a többi gyűjtőhöz
képest – viszonylag nagyobb anyagot kapcsolni. Marosi peregrinációja alatt írt naplója és
feljegyzései a Kolozsvári Akadémiai Könyvtárban, testvéréhez, Marosi Jánoshoz ugyan44

Az egyetlen lehetséges feltételezés ezzel kapcsolatban, hogy miután Jakab Elek a leveleket átadta Kovács
Jánosnak azzal a kéréssel, hogy azok jegyzékét küldje vissza, amivel ő Székelykeresztúron igazolná magát,
Kovács János ezt a kérést elmulasztotta teljesíteni. Feltehetően így nem volt lehetősége a székelykeresztúri
kollégiumnak a levelek visszakérésére, bár természetesen lehetséges, hogy nem is kívántak volna utóbb élni
ezzel a jogukkal. A jegyzék jelenleg is a Kriza-levelek mellett található (vö: 121. levél).
45
Szerencsésnek mondható, hogy így történt, mivel a székelykeresztúri könyvtár anyagát 1944-ben feldúlták, majd a könyvtár egy részét a levéltárral együtt 1954-ben a Teleki–Bolyai Könyvtárba vitték, ahonnan a
kéziratok egy része 1975-ben átkerült a Maros megyei Állami Levéltárba, majd 2010-ben a Hargita megyei
anyagok a Hargita megyei Állami Levéltárba vándoroltak (vö: Fekete J. szerk. 1993: 49–50).
46
Csupán az a néhány levél ismert, amely a gyűjtésekkel együtt az Akadémia pincéjéből előkerült.
47
Ezeknek egyelőre nincs nyoma. Ezúton is köszönöm Kríza Ildikónak a családi hagyaték utáni
tudakozódásomban nyújtott segítségét.
48
1909-ben több mint 1000 levélről és 313 levelezőpartnerről adnak hírt, illetve az Erdélyi Múzeum
hasábjain is kérik az olvasókat, hogy a készülő gyűjteményes kötethez a könyvtár számára kölcsönözzenek
Mikó-leveleket – amennyiben rendelkeznek velük – lemásolásra [(n. n.) 1909].
49
Ez azért különös, mert Kriza leveleinek összegyűjtésekor Jakab Elek sem az általa Krizához írt, sem a
tőle kapott leveleket nem tette az anyagba, és későbbről sem tudható, hogy bárhol elhelyezte volna azokat.
Leveleinek egy kisebb része (az 1874 után írtak) a MUEKvGyLt-ban van. Néhány levele található a MTAK
Kézirattárában, a Kolozs megyei Állami Levéltárban és a Kolozsvári Akadémiai Könyvtárban.

38

KrizA jános és gyűjtőKörénEK hAgyAtéKA

ekkor írt levelei a kolozsvári unitárius levéltárban,50 szintén külföldről Budenz Józsefnek,
Hunfalvy Pálnak, illetve Szilády Áronnak írt levelei az MTAK Kézirattárában találhatók. Tiboldi István hagyatéka saját munkáiból, népköltési gyűjtéseiből és a levelezéséből
áll. Saját költői munkáinak példányai a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtárban, a
MTAK Kézirattárában, az Országos Széchényi Könyvtárban és a Kolozsvári Akadémiai
Könyvtárban találhatók. Gyűjtéseinek nagyobb része a MTAK Kézirattárában, kisebb része a kolozsvári unitárius levéltárban van. Tiboldi levelezéséből – aki bizonyíthatóan nagyon szívesen, gondosan és sokat írt – csupán hat levél ismeretes, amelyek a kolozsvári
unitárius levéltárban,51 a MTAK Kézirattárában,52 a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban,53
a Kolozsvári Akadémiai Könyvtárban54 és talán a Maros megyei Állami Levéltárban55 találhatók.
A gyűjtők hagyatéka utáni nyomozás során sok esetben csupán odáig juthatunk,
hogy a látóterünkbe kerül néhány olyan személy, akinél egy adott időpontban még
megvolt a keresett anyag. Így például Szentmártoni Kálmán hagyatékának56 előkerülése magában rejtené annak az esélyét, hogy akár egyszerre három Kriza-gyűjtő kéziratait találhatnánk meg. Ugyanis Szentmártoni Kálmán nagyapja a gyűjtő Szentmártoni
Sámuel nyárádszentmártoni lelkész, Kriza János torockói iskolatársa volt. Apósa a
székelykeresztúri tanár Sándor János, aki szintén Kriza gyűjtőtársa volt, akinek felesége
pedig az a Kiss Néria volt, akinek meséit később Szentmártoni Kálmán megjelentette.57
Kiss Néria pedig – mint ismeretes – a meséket otthon hallgatta az 1860-as években, amikor Kóta Gyurka árkosi harangozó mesélt az édesapjának, Kiss Mihály árkosi lelkésznek,
50

Hogy mennyire a véletlenen múlik, hogy a különböző személyek hagyatéka bekerül-e a levéltárba, illetve, hogy onnan előkerül-e, azt jól szemlélteti Marosi Gergely testvéréhez írott leveleinek esete. Magam
azért tekintettem át Benczédi Gergely (nagyjából rendezett) hagyatékát, mivel egy 1891-es adat szerint (vö:
Sándor J. 1891: 82. 1. lábj.) akkor ő őrizte Kiss Mihály, árkosi lelkésznek (Kriza gyűjtőtársának) családjára és életére vonatkozó jegyzeteit. A hagyatékban Kiss Mihályhoz kapcsolható dokumentumot nem találtam, azonban előkerültek Marosi Gergely levelei. Ezeket – ahogy a levelek mellett talált kísérőlevél bizonyítja – Benczédi Sándor juttatta el rokonának, Benczédi Gergelynek, aki – amint Benczédi Sándor fogalmazott – „nagyon érdeklődik az ilyen iratok iránt is” (vö: Benczédi Sándor levele Benczédi Gergelynek.
Dicsőszentmárton, 1878. december 31. MUEKvGyLt. Benczédi Gergely hagyatéka). Marosi János apósa volt
Benczédi Sándornak, így jutottak hozzá annak halála után a levelek. Arról nincs adat, hogy csupán ez a 7
levele lett volna Marosi Jánosnak, vagy Benczédi Sándor csak az általa érdekesebbnek ítélteket küldte volna
el, de valószínűsíthetőbb az utóbbi. [„Én elolvastam (ti. Marosi Gergely leveleit – Sz. A.) és ugy ítélem, hogy
megérdemli az elolvasást.” – írta Benczédi Sándor Benczédi Gergelynek a fent hivatkozott levelében.]
51
14. levél, illetve Tiboldi István levele Nagyajtai Kovács Istvánhoz. Kiskede, 1862. április 2.
52
25. levél (Ezt a levelet is az Akadémia pincéjében találták meg a gyűjtemények között.)
53
11. levél
54
II. dokumentum. Ez a levél, amely eredetileg a kolozsvári Unitárius Kollégium Levéltárában volt, Simén
Domokos unitárius írókhoz és jelesekhez intézett felhívása nyomán érkezett be, amelyben Simén arra
szólította fel a címzetteket, hogy írják meg életrajzukat.
55
Vö: a 12. levél jegyzeteit.
56
Eddig a két legvalószínűbb helyen, a kolozsvári MUEKvGyLt-ban és a MTAKK-ban kerestem – sikertelenül.
A MTAKK-ban mindössze 14 levele található, amelyből csupán egyetlenben érinti Szentmártoni Sámuelt,
pontosabban Thoroczkó című műve kiadásának meghiúsulását.
57
Székely népmesék (Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R. T., Kolozsvár, 1944)
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Kriza egyik legközelibb barátjának és gyűjtőjének és Lőrinczi Elek árkosi iskolamesternek, szintén Kriza János gyűjtőjének.58 Hasonlóképpen, Nagy Lajos hagyatékának előkerülésekor biztosan mellette kellene lennie Gálffy Sándor gyűjteményének is, amelyet
halála után leánya, Gálffy Nella, Nagy Lajos kolozsvári unitárius tanár felesége magával
vitt Kolozsvárra. Ezt Kriza János többször próbálta Nagy Lajostól (ettől az „igen kalmár
lelkű ember”-től) visszaszerezni, sikertelenül (vö: 88. levél).
A forrásfeltárás során folyamatosan változott (csökkent és főképp növekedett) a gyűjtők száma. A következőkben a szakirodalom által gyűjtőként számontartott Koronka
József gyűjtőségének cáfolatát mutatom be, azt illusztrálandó, hogy a források újbóli kézbevételével milyen adatokhoz lehet jutni. Koronka Józsefet, Kriza János székelykeresztúri
tanárát gyűjtőként először Csanádi Imre és Vargyas Lajos azonosította 1954-es kötetében.
A kegyetlen anya (Budai Ilona) ballada kapcsán a következő megállapítást teszik: „Budai
Ilona balladáját a gyüjtő – Koronka József – 1862-ből származó kézirata nyomán, az ő
helyesírásával közöljük (EA 3652). Egy évvel később Kriza a Vadrózsákban teljes szöveghűséggel, de a »székely ízt« (mint maga írja közlői módszeréről) »vastagocskán« alkalmazva adja közre.” (Csanádi I. – Vargyas L. 1954: 443.) Ezt átvette Faragó József (Faragó
J. 1971: 103), majd többek között Kovács Lajos is, aki az 1975-ben, Kriza János halálának
centenáriumára megjelent Keresztény Magvetőben Koronkát már a legkiemelkedőbb
gyűjtők között említi (Kovács L. 1975: 103). Kovács Lajos nem, de Faragó József bizonyosan látta az eredeti kéziratot is,59 amely a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumában
található (és mint Koronka József: Húsvéti öntöző mondóka. Ballada. szerepel a katalógusban).60 Valójában a kézirat egy levél utolsó oldalának a fele és az eredetileg borítéknak
összehajtogatott papír két oldala. Mindez jelenleg 6 oldalasnak van összehajtva – vagyis
a hajtás most nem az elsődleges, hanem a másodlagos felhasználását mutatja. A levelet
Koronka József írta Gálffy Sándornak Székelykeresztúrról Székelyszentmihályra 1862.
április 10-én. Az eredeti feltételezés az volt (lehetett),61 hogy Koronka József, a levél írója
sebtében feljegyezte a különböző folklóralkotásokat a papír hátoldalára, illetve a boríték
szabadon maradt részére, majd azt elküldte Gálffynak, aki a nevét a borítékon áthúzta és
a gyűjtést így továbbította Krizának. Ezt a következőkkel lehet megcáfolni: 1. Koronka
levelének megmaradt részletében nem említi, hogy gyűjtést is küldene. 2. A gyűjtés lejegyzésének hevenyészett külalakja szöges ellentétben áll a levél gondosan formált írásképével. 3. Egészen valószínűtlenné teszi, hogy ugyanaz a kéz és azonos időben írta volna

58

Mindehhez vö: Borbáth K. 1974; Faragó J. 1967, 1968; Gunda B. 1968; Sándor J. 1891; Szentmártoni K. 1911.
Nemcsak látta, de arról fényképmásolatot is készítettek a részére. [Vö: Engedély. Budapest, 1969. április
17., amin szerepel Faragó József aláírása és az, hogy átvette a másolatot; Adattári térítvény, amin szerepel,
hogy „a felvétel 1970 III. 4.-én elkészült.” Mindkét irat a gyűjtéssel azonos leltári számon (EA 3652) szerepel.]
60
Fedőlapjáról kiderül továbbá az is, hogy ez az anyag is Sebestyén Gyula hagyatékával került a Múzeumba
1952-ben.
61
Mivel sem Csanádi Imre vagy Vargyas Lajos, sem Faragó József, sem a Néprajzi Múzeum leltározó
munkatársa nem írta le a gondolatmenetét, amely során arra jutott, hogy Koronka maga jegyezte volna fel a
gyűjtést, én is csupán elképzelem, hogy mi alapján feltételezhették Koronka szerzőségét.
59
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a levelet és a gyűjtött szövegeket az, hogy a borítékon nem csak belül, de kívül is vannak
szövegek. Az a Koronka, aki ennyire figyelt levelének külalakjára, nehezen elképzelhető,
hogy kiadott volna a kezéből egy olyan levelet, amelynek borítékján kívül keresztbefutnak
a verssorok, amivel egyúttal azt is kockáztatja, hogy azok a szállítás során62 megsérülnek.
4. És a legdöntőbb érv, hogy Koronka József gyors kézírását nem ismerjük, de Gálffy
Sándorét igen, és összehasonlítva a tárgyalt gyűjtéslejegyzést azzal, megállapítható az
azonosság. Tehát Gálffy a Koronkától kapott levél utolsó lapját félbetépve, annak hátoldalára és a boríték mindkét oldalára sebtében feljegyezte a mondókákat és a Budai Ilona
balladát, nevét – mint felesleges információt – kisatírozta, és így továbbította a szövegeket Krizának.63 Mivel pedig Koronka József gyűjtősége mellett ezen a kéziraton kívül más
bizonyíték nem volt, a továbbiakban nem tekinthetjük őt Kriza János gyűjtőjének.
Bár látszólag a legtöbb szóba jöhető levéltár és abban a lehetséges fondok átnézése
megtörtént, azonban ahogy új gyűjtők is felbukkanhatnak, úgy szinte valamennyi levéltárban előfordulhat, hogy olyan helyen rejtőznek Krizához vagy a gyűjtőhálózat más
tagjához kapcsolható anyagok, amire korábban nem gondoltunk.64 Így a mostani kötet
közreadásával a gyűjtőhálózat feltárása nem tekinthető lezártnak, inkább csak egy forrásfeltáró munka egy állomásának, ahonnan nézve még elképzelni is nehéz, hogy mekkora lenne a teljes, Kriza János gyűjtőköréhez kapcsolható korpusz nagysága. Kriza János
megtalált levelei alapján is csupán találgatni lehet, hogy mekkora lehet(ett) az ő teljes hagyatéka, hány levelet válthatott a gyűjtőivel, mennyi levelet írhatott naponta, hány levél
érkezett hozzá egy héten, és mikor tudta ezeket megválaszolni.
Jelenleg Kriza János levelezésének legnagyobb része a Magyar Unitárius Egyház
Kolozsvári Gyűjtőlevéltárában található,65 összesen 366 levél, amelyből mindössze 34-ben
érint népköltészeti kérdéseket. A második legnagyobb levélkorpuszt a marosvásárhelyi
Bolyai téri Unitárius Egyházközség Levéltárában őrzik, ez 134 levelet jelent, amelyek
azonban kivétel nélkül egyházi vonatkozásúak. A MTAK Kézirattárában található 38
levél közül 20 érinti a népköltészeti gyűjtés valamely kérdését. Az Országos Széchényi
Könyvtár Kézirattárában 31-ből 17 a népköltészeti vonatkozású levél. Emellett néhány
Kriza-levelet őriznek a Kolozsvári Akadémiai Könyvtárban, a Nagyenyedi Dokumentációs
Központban, a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumában, a Kolozsvári Egyetemi
Könyvtárban, a Magyar Országos Levéltárbanban, a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius

62
Bár a levelet Koronka József nem postán, hanem egy légációba induló diákkal küldte el, mégis valószínűtlen, hogy ha kívülre, a borítékra fontos szöveget írt volna, azt ne fedte volna el még egy papírral.
63
Ez a ballada később szövegbeli változtatás nélkül (Kriza diakritikus jeleivel kiegészítve) jelent meg a
Vadrózsákban (Kriza J. 1863: 317).
64
Ez azért is lehetséges, mivel a legtöbb levéltárban nincs olyan szinten feldolgozva az anyag, hogy egy-egy
személyre lehessen keresni a teljes anyagban, vagy akár csak egyetlen fondon belül is.
65
Ezek nagyrészt félig rendezett állapotban, a címzettek szerint nagyjából elkülönítve voltak találhatók.
Csupán a Péterfi Sándor által pedáns rendbe állított, témamegjelöléssel ellátott levelek szerepeltek
időrendben. Ezúton is köszönöm Molnár B. Lehel levéltárosnak, hogy valamennyi alkalommal a rendezetlen
vagy nagyjából rendezett anyagok között is kutathattam.
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Egyházközség Levéltárában és a Nagyajtai Egyházközség Levéltárában. A publikált, de
jelenleg lappangó levelek száma 6. Összesen tehát 559, Kriza János által írt levél teljes
szövegét ismerjük, amelyből 59-nek van népköltészeti vonatkozása is. A Kriza Jánoshoz
írt levelek esetében sokkal rosszabb a helyzet: mindössze 59 levélről van tudomásunk,
amelyek közül 19 áll összefüggésben a Vadrózsákkal.66
kriza János levelezése számokban

Kolozs megyei Állami
Levéltár
Kolozsvári Akadémiai
Könyvtár
Kolozsvár–Belvárosi
Unitárius Egyházközség
Levéltára
Kolozsvári Egyetemi
Könyvtár
Magyar Országos Levéltár
Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtára
Magyar Unitárius
Egyház Kolozsvári
Gyűjtőlevéltára
Maros megyei Állami
Levéltár

kriza
Jánoshoz írt
levelek
népkölt.
vonatk.

népkölt.
vonatk.

összesen

kriza János
által írt levelek

összesen

város
lelőhely

egyéb,
népköltészeti
vonatkozású
levél

Kolozsvár

1(m)67

–

–

–

3 + 1(m)

Kolozsvár

–

–

18

–

2

Kolozsvár

9

–

–

–

–

Kolozsvár

1

–

–

–

1

Budapest
Budapest

6
22

1
6

–
16

–
14

2
–

Kolozsvár

344

32

22

2

1

Marosvásárhely

–

–

–

–

1(?)

66
Bár a kettő nehezen összevethető, de mégis a számok erejéig talán érdemes egy pillanatra elgondolkodnunk:
a Krizával szinte kortárs Grimm testvérek levelezésének feltárásakor körülbelül 30000 levelet találtak a
kutatók, amelyet ketten közel 2000 levelezőpartnerrel váltottak 50-60 év alatt. Ezt a levelezést jelenleg is
egy közel 40 főből álló kutatócsoport dolgozza fel és adja közre kritikai kiadásban (vö: Rölleke, H. 2001–).
67
Minden más esetben a levelek autográf kéziratokat jelentenek. Ahol zárójeles (m) betű szerepel a táblázatban, ott az illető levéltár csupán eredeti levél után készített másolatot őriz.
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Marosvásárhelyi
Bolyai téri Unitárius
Egyházközség Levéltára
Nagyajtai Unitárius
Egyházközség Levéltára
Nagyenyedi
Dokumentációs Központ
Néprajzi Múzeum
Etnológiai Archívum
Országos Széchényi
Könyvtár Kézirattára
publikált, lappangó
levelek
Összesen

kriza
Jánoshoz írt
levelek
népkölt.
vonatk.

népkölt.
vonatk.

összesen

kriza János
által írt levelek

összesen

város
lelőhely

egyéb,
népköltészeti
vonatkozású
levél

Marosvásárhely

134

–

–

–

–

Nagyajta

4

–

–

–

–

Nagyenyed
Budapest

1

–

–

–

–

–

–

3

3

–

Budapest

31

17

–

–

–

6

3

–

–

–

558+1

59

59

19

10+1

Kriza János levelezését a feladók/címzettek felől vizsgálva azt találjuk, hogy az 559,
Kriza János által írt levélnek 33 különböző személy volt a címzettje, míg az 59 Kriza
Jánoshoz írt levélnek 21 feladója volt. Ezekből a számadatokból is egyértelmű, hogy
mennyire kis töredéke maradt fenn Kriza János levelezésének. Teljes levelezés (levél és
válaszlevél) egyetlen személy esetében sem ismert. Egyirányú fennmaradt levelek közül
4 személy levélanyagát lehet teljesnek tekinteni: Kriza János Farkas Györgyhöz (164 levél), Péterfi Sándorhoz (117 levél), Nagyajtai Kovács Istvánhoz (89 levél) és Sebes Pálhoz
(39 levél) írt levelei mutatják hozzávetőlegesen, hogy mekkora lehetett a levélkorpusz.
Mindehhez hozzátartozik az a fontos tény is, hogy egyikük sem volt Kriza legbensőbb
barátja. Farkas György marosszéki egyházköri espereshez Kriza kizárólag egyházi ügyekben írt. Az ekkor Besztercén élő Nagyajtai Kovács Istvánnak Kriza a hozzá írt leveleiben
elsősorban a kolozsvári eseményekről számolt be, illetve akkor élénkült meg közöttük a
levelezés, amikor a két Kriza-fiú, Kálmán és Gyula egy évre Besztercére mentek német
szóra. Sebes Pállal, egykori torockói tanárával is inkább mindennapos kolozsvári/erdélyi
eseményeket érintettek leveleikben. Négyük közül Péterfi Sándorhoz állt Kriza a legkö-
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zelebb, de az ő levelezésükben is a legmeghatározóbb téma a Kolozsváron tanuló Péterfifiúk, illetve a Krizáéknál nevelkedő Péterfi Zsuzsika egészségi állapota és tanulmányi előmenetele volt. Mindemellett Péterfi aktívan részt vett a Vadrózsák gyűjtőmunkájában is,
ezt mutatja, hogy a levelezésben vissza-visszatérő téma a népköltészet gyűjtése, azonban
ez sosem lesz sem egyedüli témájává a leveleknek, sem a levélírás kiváltó okává.
Kriza személyéről, az őt foglalkoztató kérdésekről a legtöbbet feltehetően Kiss
Mihállyal és Jakab Elekkel folytatott levelezéséből tudhatnánk meg – ezeket azonban
nem ismerjük. Kiss Mihályhoz írt levelei közül fennmaradt néhány, azonban szinte valamennyiben a püspök Kriza János ír az esperes Kiss Mihálynak. Kiss Mihály levelei közül
is csupán három olyan ismert, amelyben a benső barát szólal meg (erre utal egyértelműen
a „Kedves Vérem!”, „Vérecském” megszólítás is, ahogy Kiss Mihály Kriza Jánost nevezi
leveleiben). Levelezésük valószínűleg időtartamában is a leghosszabb volt valamennyi
között. Erre mutat többek között Gyöngyösi István írása is, ahol a következőképpen fogalmaz Kiss Mihály és Kriza levelezésével kapcsolatban: „Azok a dús tartalmú levelezések, melyeket egyházi és polgári politikában, nyelv és bölcsészeti, ugy humoros közlekedésben eszmecserékben Kriza Jánossal halálokig gyakoroltak, melyekből bizony minden
hétre jutna egy darab, méltók volnának megörökítésre” (Gyöngyösi I. 1889: 64). Ugyanitt
Gyöngyösi István Kiss Mihály és Kriza János barátságának kezdeteivel kapcsolatban a
levelezés (hiányának) fontosságát hangsúlyozza: „a helyzet és a hideg rendszer igényei, a
gyöngéd érzelmekre se osztanak kegyeletes tekintetet. Kiss Mihály az algymnasiumi tanfolyamot végezte, s a négy év alatt minden tantárgyakból összehalmozott kitünő osztályzattal (eminentia) ment kolozsvári főiskolánkba, Kriza pedig csaknem búskomorsággal
viselte az elválás nehézségeit.68 A levelezés is még ritkán volt élvezhető posta dijak miatt, s
más kedvező alkalom, még gyérebben, s véletlen fordult elé.” (Gyöngyösi I. 1889: 63–64.)
Jakab Elek azt írja Kiss Mihályról Sándor Jánosnak címzett levelében:69 „Krizával különös lelki rokonságban élt évtizedeken át, mert rokonoknak tartották egymást” (Sándor J.
1891: 96). Sándor János 1891-ben Kiss Mihályról írt cikkében szintén a Krizával váltott
levelek hiányát fájlalja: „Különösen a Kriza Jánossal folytatott levelezéseiből lehetne az
ő jellemzését teljessé tenni, de fájdalom, ezekből szinte semmit sem kerithettem meg.
Hivatalos, családi, irodalmi stb. levelezést folytattak; lelköket teljesen feltárták egymásnak.” (Sándor J. 1891: 98.)
Kiss Mihály mellett Jakab Elek volt az a személy, akivel a levelezés baráti közelségben
zajlott. Erre utal Jakab Elek Kriza halála után Kovács Jánoshoz, illetve Kriza özvegyéhez
írt leveleinek hangneme és a Kriza halála miatt érzett fájdalom kifejeződése.

68

Kriza János 2 évvel volt fiatalabb Kiss Mihálynál, így amikor Kiss Mihály 1826-ban elhagyta a
székelykeresztúri Unitárius Kollégiumot, hogy Kolozsvárra menjen tanulni, Kriza még 2 évet töltött
Székelykeresztúron, mire maga is követhette barátját.
69
1890. december 12. (lelőhelye ismeretlen, részletet közöl belőle Sándor János, vö: Sándor J. 1891: 95–96.)
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A korabeli folyóiratokat átlapozva számos olyan levélről szerezhetünk még tudomást,
amelyeket akkor felhasználtak vagy említettek, mára azonban nem ismert a lelőhelyük.70
A jelenleg ismert levélkorpusz alapján elmondható, hogy a mostani ismereteink szerinti 37, a gyűjtésben részt vevő személy közül hat kivételével mindenkivel bizonyosan
levelezés útján (is) érintkezett Kriza. A hat személyből kettő (Kiss Mihályné és Dózsa
Dánielné) gyűjtőfeleség volt, akik így feltehetően külön nem írtak Krizának. Egy személy
(Benkő Károly) nem biztos, hogy valóban közreműködött a gyűjtésben, hárman (Nagy
Lajos, Pap Mózes és Szabó Károly) pedig Kolozsváron élvén, szinte bármikor találkozhattak Krizával, feltehetően nem szorultak arra, hogy az általuk gyűjtött szövegeket postára
bízzák, vagy az esetlegesen felmerülő problémáikat levélben beszéljék meg. A többi, távolabb élő 31 személy közül húsztól maradt fenn levél, vagy olyan gyűjtés, amelyhez legalább egy kísérősort írtak. Ez az arány azonban majdnem biztosan változna, ha a gyűjtött
szövegek gyűjtők szerinti azonosítása megtörténne, mivel így esetleg azoktól a személyektől is előkerülnének Krizához küldött szövegek, akik gyűjtésüket nem szignózták (vagy
éppen a szignózott oldal elveszett). Bár a legtöbb gyűjtőtől jelenleg csupán átlagosan egykét levelet ismerünk, amelyet Krizának küldtek vagy tőle kaptak, de biztosan állítható,
hogy valamennyiükkel aktív levelezést folytatott. Mindebből következik, de Kriza János
kézírásából is egyértelműen látszik, hogy gyorsan, sietősen írta a leveleit, azok külalakjára nem különösebben fordított gondot, esetenként kihagyott betűket, elvétett ragokat,
áthúzott szavakat, több alkalommal fordult elő, hogy már korábban írásra használt papírra kezdett levelet írni, és csupán amikor megfordította, vette észre, hogy nem tiszta
lapra írt. Ekkor sem másolta át a már megírt levelet, hanem elnézést kérve úgy küldte el,
ahogy volt. Összehasonlítva ezt például Tiboldi István unitárius iskolamester (levél)írási
gyakorlatával, láthatóvá válik az is, hogy a különböző személyek eltérő jelentőséget tulajdonítottak az írásnak. Tiboldi a gyűjtők közül is kitűnik szép írásképével, azzal, ahogy különös gondot fordít arra, hogy szép, tiszta papírra, javítás nélkül, szépen formált betűket
és szöveget írjon. Ez gyűjtéseire, saját költői munkáira és leveleire egyaránt jellemző volt.
Számára az írás műveletének bizonyosan voltak olyan többletjelentései, amelyre Kriza
rengeteg gondja és feladata között nem is gondolhatott. Természetesen Tiboldi kapcsán
sem bizonyítható mindez egészen, de feltételezhető abból, ahogy a már leírt szövegeibe
nem írt bele,71 illetve hogy idős korában legfőbb foglalatossága lett saját munkáinak má70
Ez egy esetleges teljes Kriza levelezéskiadásnál lehet fontos, mivel ebbe a kötetbe esetleg fel lehet venni azokat
a leveleket is, amelyeknek létezéséről tudunk, azonban a levél maga nem ismert. Ehhez hasonlóan jár el az a
német kutatócsoport is, akik Jacob és Wilhelm Grimm levelezését rendezik sajtó alá. Többek között Jakab Elek
1878-as megemlékező írásában viszonylag sok olyan levélből idéz, amelyek ma nem találhatók meg egyik levéltárban sem. (Pl. Kriza János Farkas Györgyhöz 1870. március 29., 1874. október 7.; Füzi Borbárához 1854. augusztus 19., augusztus 21., 1855. július 4., július 9.; Jakab Elekhez 1875. január 13.; Kiss Mihályhoz 1871. február 24.,
1872. július 27.; Nagyajtai Kovács Istvánhoz 1854. május 12., szeptember 20., 1855. június 6., 1856. április 18.,
1859. április 19., június 10., június 29., július 10., július 27., 1874. július 21.; Péterfi Sándorhoz 1874. november 3.)
71
„Mélából is ejthettem itt ott több hibát is, mint a tisztálás utánni át-olvasásból hiszem, látom, hogy több
szót máskép kell vala irnom s hasznalnom, de már ugy van, a hogy van, hogy ujabban tisztaljam, ezúttal nem
tehetem.” (vö: 25. levél)
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solása.72 Arról, hogy Tiboldi Istvánnak is volt egy másik kézírása, hogy valóban figyelmet
fordított arra, hogy a keze alól kikerülő szövegek szépek legyenek, bizonyítják a kolozsvári
unitárius levéltárban található piszkozati meselejegyzései, amelyeket egyértelműen nem
Kriza vagy más szeme elé szánt,73 és amelyben csak helyenként lehet felismerni a szép
kézírású Tiboldit.
A most közölt korpuszban (illetve általában a 19. századi levelezésekben is) a levélírási gyakorlat mellett a későbbiekben a levélírás körülményeit is érdemes volna vizsgálni.
Olyan kérdésekre lehetne választ keresni, mint hogy ki, mikor, hogyan írt; hol írt; volt-e
helye a napjában és a lakóterében az írásnak; mennyire volt szertartásos az írás; mire
írt; a leveleket megőrzésre érdemesnek tartotta-e; azokat újraolvasta-e? Több gyűjtő leveleiben történnek utalások a (levél)írás körülményeire is – ezek gyakran összefüggnek
a 19. század közepi unitárius lelkészek, tanítók lakásviszonyával, jövedelmével. Tiboldi
István Kriza Jánoshoz küldött levelében a következőképpen írta le helyzetét: „A tanitási
idő alatt semmit sem tehetek egyebet: Azon egy szobában lakva a tanúlokkal, nappal a
velök való foglalkozás, éstve pedig szemeim gyengülése miatt sem nem olvasok, sem nem
irok, igy tavaszi s nyári idön ha tehetek valamit, igen kicsin részben” (25. levél). Péterfi
Sándor Jakab Elekhez küldött levelében hasonló nehézségekről számolt be: „Am de nehéz nekem legszivesebb akaratomat-is érvényesitenem; mert halommal áll utamban a
figyelmemet egészen igénybe vevö sok irás s idöm még mind nincs az irásra elég a napok
mostohasága miatt, melyek kényszeritnek zajos családommal egyetlen szobába szorulni,
mely nappal alig enged egy pár orai csendet; éjjel pedig már lámpa mellett se igen irhatok… aztán lelkemis nap estig a zaj és gond közt anyira elfárad, hogy az éji nyugalmat nem
áldozhatomfel életem koczkáztatása nélkül. Meg emészt a mindennapi élet gondjainak
féregserge. Lankadok” (110. levél). A későbbiekben mindenképp érdemes volna a teljes
levelezést abból a szempontból elemezni, hogy abban a (levél)írás hogyan jelenik meg,
milyen szerepet tölt be az egyének életében, és ezen belül a népköltészetről való beszéd
hogyan épül be mindennapi kommunikációjukba.74
A már korábban felvetett kérdéseket továbbgondolva pedig olyasféle kérdéseken is
gondolkodhatunk, hogy a levélváltáson kívül hol volt még a gyűjtésről való beszédre alkalmuk a gyűjtőknek; honnan értesültek a gyűjtők egymásról; illetve honnan értesültek
a megjelent kötetekről; min múlt ekkor egy kötet sikere; általában a 19. századi folklór72
„Mikor pedig a gyengeség szobájába szoritotta, folytatta, mi azelőtt is egyedüli foglalkozása volt: müvei
rendezését, tisztázását, s ezzel soha sem akart készen lenni, hogy halálát annál tovább halaszthassa.” (Ürmösi
K. 1881: 235.)
73
Nem ismert, hogy Tiboldi István piszkozati meselejegyzései hogyan kerülhettek a MUEKvGyLt-ba, mivel
a levéltárban nem volt növedéki napló és a kézirati lapokon semmi jele annak, hogy kitől kerülhettek oda.
Egyedül Tiboldi levélírói habitusából és az íráshoz való általános hozzáállásából következtethetünk arra,
hogy bizonyos kéziratai tudtán kívül és akarata ellenére kerülhettek az unitárius kollégium levéltárába.
74
Ehhez azonban fontos lenne ismerni általában a 19. századi unitárius tanítók, lelkészek helyzetét, hogy
a Kriza-gyűjtőkkel kapcsolatos információkat ebben az általános keretben lehessen értelmezni. Ezeknek
alaposabb kutatásához azonban hiányzik egy ilyen jellegű unitárius egyháztörténet, illetve a 19. századi
unitárius tanítók és lelkészek helyzetét elemző, vagy legalább leíró (eset)tanulmányok.
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gyűjtemények kapcsán mitől függött egy kötet ismertsége; a recepcióját mennyiben határozta meg a személyes ismerettségen és a centrumban/periférián való alkotáson kívül
más is? Általában a 19. századi gyűjteményekről fontos volna pontosan tudni, hogy az
egyes megjelent munkákat hol, kik méltatták, hol, kik, hogyan nyilatkoztak róluk és az
illetők álltak-e, és ha igen, milyen kapcsolatban a gyűjtővel. Ugyanígy a 19. századi gyűjteménytörténethez fontos adalék lehetne annak számbavétele, hogy a különböző 19. századi népköltési gyűjtemények hány példányban jelentek meg, mennyi pénzért árulták,
mennyi kelt el belőlük, kik vásárolták, hogyan juthattak hozzá – és mindezek az adatok
milyennek számítottak a korban. A Vadrózsák esetében mindössze annyit tudunk, hogy
Kriza János 2 Ft 50 kr-ért árulta könyvét, amelyet maga kevesellt, de ahogy írta, ennél
magasabbra nem tehette az árat. Ennek értékéről az tudható még a levelek segítségével,
hogy Kriza (a saját vagy Mikó Imre gróf pénzéből) csaknem ugyanennyi pénzt, 2 Ft-ot
ajánlott fel egy-egy (nagyjából egy ívnyi) mese elmondásáért a mesemondóknak. A kötetből 250 példányt adott el Stein János könyvárus (Kriza ezt is kevesellte és elhatározta,
hogy a második kötetet máshol fogja kiadni), 80 példányt maga Kriza, 60 példányt vásárolt meg az Akadémia, és számos példányt adott oda a „sáska módjára” jelentkező előfizetőknek, illetve mindazon gyűjtőinek, akik segítették a munkáját a kötet megjelenése előtt
vagy utána (vö: 43., 71., 73. levél, illetve MTAKK RAL 1028/1866). Ismert Kriza Jánosnak
az alacsony érdeklődés miatti csalódottsága is: „a nagyközönség inkább regényt olvas
és vásárol – csupán a litteratus emberek veszik inkább az ilyszerü dolgokat, de a jelen
pénzszük korban azok közül is nagyon kevés” (vö: 63. levél). Nem tudjuk azonban, hogy
mennyire volt ez jellemző a korban,75 hiszen azt gondolhatnánk, hogy a kötet korabeli
recepciójában nagy szerepe volt Kriza Jánosnak Gyulai Pállal és Jakab Elekkel való közeli
kapcsolatának, így feltételezhetően jóval több emberhez elért a gyűjtemény egyértelműen
pozitív híre, mint sok más 19. századi gyűjteményé. Erre azonban csupán akkor tudnánk
érdemi választ adni, ha ismernénk a többi 19. századi folklórgyűjtemény recepcióját is.76
Annak megválaszolására, hogy a többi korabeli gyűjteményt mennyire ismerték a korban, csupán egyetlen példát emelnék ki a Vadrózsák-korpuszból. Gaál György gyűjteményének ismerete a gyűjtőhálózat tagjai közül Krizán kívül két személy esetében dokumentálható. Gálffy Sándor 1865-ben írt levelében említette Krizának, hogy bár szívesen
gyűjtene meséket, addig nem mer belekezdeni, „míg a Gál, Merényi, s masok Népmesés
gyüjteményeiket” nem sikerül megszereznie (vö: 61. levél). Tiboldi István már az 1858as levelében arról számolt be Jakab Eleknek, hogy az elmúlt év végén olvasott „egy füzet
afféle népregét e cím alatt: Gál György Magyar népmeséi gyüjteménye, kiadják Kazinczy
Gábor és Toldi Ferenc” (12. levél), s abban az általa korábban küldött mese egy variánsát

75
Csupán gyanítani lehet abból, hogy Erdélyi János is csak egy magát megnevezni nem kívánó személy
pártolásának köszönhette, hogy a Népdalok és mondák megjelenhetett. Ugyancsak a pártolás, érdeklődés
hiányáról panaszkodik Ipolyi Arnold Gaál György mesegyűjteményének kiadása kapcsán is (vö: Ipoly A.
1858).
76
A 19. századi népköltészeti gyűjteményekről a legteljesebb összefoglalást lásd Domokos M. 2009.
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fedezte fel. 1862-ben, Krizának küldött levelében újra visszatér Gaál meséihez: „Egykór
olvasám a Kazinczy Gábór és Toldi Ferencz által Pesten kiadott ilyes népmesék egy füzetét elhittem vala, hogy nekem sem kell népiesebben írnom mint azon kiadott népmesék
valának” (25. levél). Ez utóbbi levél ismeretében Kovács Ágnes tanulmányában Tiboldiról
szólva mint negatívumot sorolja fel e gyűjtemény ismeretét és példaként való említését is:
„Marosi Gergely ellentéte Tiboldi István kiskedei (Udvarhely m.) tanító, »az öreg székely
bárdus«. Tiboldi Gaál Györgynek magyarról németre, majd németről ismét magyarra fordított meséit tekinti példaképeinek, s nem képes megérteni, hogy Kriza miért nem tartja
szövegeit megfelelőknek [...]” (vö: Kovács Á. 1956: 452).77 Ha ezt a kérdést nem onnan
nézzük, hogy Kriza gyűjtési elveihez képest hol helyezkezdhettek el Gaál elvei, akkor azt
gondolom, valami egészen mást láthatunk. Tiboldi István 1857-ben egy 65 éves tanító
volt, aki Székelyszentmihályon, egy eldugott kicsi faluban élt és három falunyi gyermeket
tanított a nyár kivételével minden nap, közel 40 esztendeje. Csupán szabadidejében foglalkozhatott elsősorban mondák, adomák, közmondások gyűjtésével. 1855–1856 körül
kezdhetett népmesék gyűjtésébe is volt tanítványa, Jakab Elek felhívására, s rá egy-két
évre, 1857-ben olvasta Gaál György magyarul megjelent mesegyűjteményét – vagyis a
legfrissebb irodalmat (mivel a gyűjtemény három kötete magyarul 1857 és 1860 között
jelent meg). Mindezt a kiadás helyétől több mint 600 kilométerre. Úgy vélem, a 20–21.
századból nézve mondhatjuk, hogy nem volt a legjobb választás Gaál meséinek a tanulmányozása, helyesebb lett volna, ha Kriza leveleire figyel jobban. Mondhatnánk, de meglehetősen felesleges ilyet állítanunk. Egyrészt nem ismerjük Kriza hozzá írt leveleit. Nem
ismerjük pontosan azt sem, hogy Tiboldi mit gondolt Gaál meséiről, vagy, hogy utóbb mit
Krizáiról. És 1857-ben nemigen talált volna más kötetet, amit Gaál helyett a tájékozódáshoz a kezébe vegyen. Amit tudunk, hogy ő az egyetlen a gyűjtők közül, aki bizonyíthatóan
a megjelenése évében kézbe vette a gyűjteményt és reflektált rá. Honnan szerezhette meg,
honnan tudhatott arról, hogy érdemes azt olvasnia, beszélt-e utóbb bárkivel róla, nem
tudjuk. Azonban az bizonyos, hogy maga Kriza is, előkerült jegyzetei tanúsága szerint
elgondolkodott Gaál gyűjtésben-átdolgozásban betöltött szerepén: „Illetetlenül hagyni-e
a népmesét mint a hogy a nép szokta beszélni, vagy kiegészités elhagyás által oly kerek
egészet állitani össze, mely a művészi eszme követelményeinek is megfeleljen? – Gyüjtö
és kritikus volt-e Gál vagy művészi feldolgozó s igy költő?” (VII. dokumentum)
Úgy vélem, számos ilyen és hasonló kérdés megfogalmazását implikálja ez a dokumentumgyűjtemény, amelyekre azonban jelen források segítségével legfeljebb hasonló töredékválaszok adhatók. Mégis remélem – Kriza János egyik leveléből idézve,
hogy – „tán nem tettem éppen haszontalan dolgot e vállalatommal. Erősebbek tegyenek
többet.” (43. levél)

77

Kovács Ágnes Tiboldi-képéről és ennek forráskritikájáról lásd Szakál A. 2010.
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Mivel a folklorisztikában nincs hagyománya a levelezéskiadásnak, így olyan minta, amely
a sajtó alá rendezés során egyértelműen követhető lett volna, nem állt előttem. A 19. századi gyűjtők közül csupán Erdélyi János és Gyulai Pál levelezésgyűjteménye jelent meg
(irodalomtörténészek, T. Erdélyi Ilona, illetve Somogyi Sándor munkája nyomán), továbbá Berze Nagy János levelezését rendezte sajtó alá Banó István és Fülöp Lajos (Banó I. –
Fülöp L. szerk. 1977). Így jelen forrásközlés elveinek kialakításához különböző irodalmi
levelezésgyűjteményeket, ezek közül is elsősorban A magyar irodalomtörténetírás forrásai című sorozatban megjelent köteteket és a Grimm testvérek levelezésének kiadását
(Briefwechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm. Herausgegeben von Heinz Rölleke,
2001–) tekintettem mintának.
Ennek megfelelően a szöveg struktúrája a következő: félkövér betűtípussal elkülönítve címként szerepel a feladó és a címzett neve, a levélírás helye és időpontja, ezt követi a
levél szövege, majd a jegyzetek, amelyek tartalmazzák a kézirat lelőhelyét, amennyiben
korábban publikálták, akkor annak megnevezését, valamint azokat az adatokat, hogy a
levél autográf vagy másolat, hány oldalas, mi a címzése, illetve egyéb kiegészítő adatokat
(például, hogy milyen utólagos ráírások szerepelnek a levélpapíron). A leveleket minden
esetben betűhíven közlöm, az összeolvasást azoknál a leveleknél is elvégeztem, amelyek
korábban kritikai kiadásban jelentek meg. A betűhív átírás egyedül a határozott névelő
utáni és az s kötőszó előtti aposztrófra [a’, ’s], a zárójel gyakori 19. századi használatára
[(: ... :)] és a kötőjel egyenlőségjellel való helyettesítésére nem terjedt ki. Előbbi esetben
az aposztrófot elhagytam, utóbbi esetekben a jelenlegi helyesírás szerinti zárójelet és
kötőjelet használtam annak jelölése nélkül, hogy az eredeti szövegben milyen szerepelt.
Az oldalhatárt ║ jellel jelöltem. Amennyiben egy szó kiolvasása sikertelen volt, [-] jelet,
ha ez a lap sérülése miatt volt lehetetlen, akkor [″] jelet használok (ez a jel annyiszor ismétlődik, ahány olvashatatlan szó van a szövegben). A sajtó alá rendező megjegyzései,
(papírrongálódás esetén történt) kiegészítései mindig szögletes zárójelben szerepelnek.
A sajtó alá rendező olvasási bizonytalanságait az illető szót közvetlenül követő szögletes
zárójelbe tett kérdőjel [?] jelzi. Az eredeti szöveg aláhúzott szavai a kötetben dőlttel vannak szedve. Az egyes levelekben előforduló utólagos javításokra (betoldások, törlések)
nyomdatechnikai okokból nem lehettem tekintettel. Ezekben az esetekben (az ultima
manus elvet alkalmazva) a levélíró általi betoldásokat jelzés nélkül beillesztettem, az
áthúzott szavakat nem vettem figyelembe, javítás esetén pedig a javított szót szerepeltettem a közölt levélszövegben. Számos alkalommal okozott problémát – különösen Kriza
János sietős levélírási gyakorlata miatt – a magánhangzók hosszúságának megállapítása, így ezekben az esetekben nem kizárt a tévedés lehetősége. Bizonyos – a gyors írás
miatti – rövidítéseket (például a -ban, -ben helyhatározórag, Kolozsvár vagy egyes hónapok utolsó szótagjának egyetlen vonallal való helyettesítését) jelölés nélkül feloldot-
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tam. Valamennyi levélíró helyesírását, egyéni vagy a korban általános szóhasználatát
tiszteletben tartottam, azokra igyekeztem figyelemmel lenni. A levelek utóiratai a levelek
végére kerültek, még akkor is, ha azok eredetileg a megszólítás felett, a szöveg mellett,
vagy a címzésnél helyezkedtek el. Erre a jegyzetekben minden esetben történik utalás.
Hasonlóképpen a jegyzetekbe kerültek a más kéz által a levélre tett megjegyzések. Az
egyetlen angol nyelvű levél fordítása szintén a jegyzetek között olvasható. A lábjegyzetekben elsősorban azokhoz a személyekhez, eseményekhez került magyarázat, akik/amelyek a népköltészeti gyűjtőhálózat szempontjából relevánsnak minősültek. Emellett – a
könnyebb olvashatóság érdekében – jegyzetek szerepelnek a latin szállóigék, idézetek,
kifejezések, ma már nem, vagy alig használt latinizmusok, germanizmusok magyarázatára is. A levelekben felbukkanó egyháztörténeti, vallási kérdésekre csupán annyiban
tudtam kitérni, amennyiben az a gyűjtőhálózatban részt vevő személyek szempontjából jelentőséggel bírt. Mivel a kötethez CD-melléklet is csatlakozik, amely valamennyi,
a kötetben megjelenő szöveg eredeti kéziratát tartalmazza, így lehetséges mind az átírás
ellenőrzése, mind a szövegek olyan kutatásokra való felhasználása, ahol a levél írásképe,
a levélíró javításai is vizsgálandóak.
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Rövidítésjegyzék
A dokumentumok lelőhelyének rövidítései
ET – Erdélyi Tár, Budapest
Hmált. – Hargita megyei Állami Levéltár, Csíkszereda [Direcţia Judeţeană Harghita
a Arhivelor Naţionale]
kmált. – Kolozs megyei Állami Levéltár, Kolozsvár [Direcţia Judeţeană Cluj a
Arhivelor Naţionale]
kvakt. – Kolozsvári Akadémiai Könyvtár [Biblioteca Academiei Române, Filiala ClujNapoca]
kvEkt. – Kolozsvári Egyetemi Könyvtár [Biblioteca Centrală Universitară „Lucian
Blaga” Cluj-Napoca]
Mmált. – Maros megyei Állami Levéltár, Marosvásárhely [Direcţia Judeţeană Mureş
a Arhivelor Naţionale]
MOL – Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest
MTAKK – Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára, Budapest
MUEkvGylt. – Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltára,78 Kolozsvár
Néprajzi Múzeum Ea – Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívum, Budapest
OSzk kézirattár – Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, Budapest
Rlt. – Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, Budapest

A publikált levelek könyvészeti adatainak rövidítései
aÉ. – Kriza János levelei Toldy Ferenczhez. A M. Tud. Akadémia kézirattárában levő
eredetiből közli Hellebrant Árpád. Akadémiai Értesítő 1912. XXIII. (10) 509–532.
EH. – Kriza levelei. Közli: Bözödi György. Erdélyi Helikon 1937. X. (7) 494–501.
EISz. – Erdélyi Irodalmi Szemle 1926. III. (2) 234.
EJl. – Erdélyi János levelezése I. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta T. Erdélyi
Ilona. (A magyar irodalomtörténetírás forrásai – Fontes ad historiam literariam
Hungariae spectantes, 2.) A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti
Intézete – Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960.
Ethn. – Faragó József: Ismeretlen Kriza-életrajzok. Ethnographia 1943. LIV. (3–4)
235–247.
GyPl. – Gyulai Pál levelezése 1843-tól 1867-ig. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta
Somogyi Sándor. MTA Irodalomtörténeti Intézete – Akadémiai Kiadó, Budapest,
1961.
78

A levéltár megnevezése a Magyarországi Unitárius Egyház és az Erdélyi Unitárius Egyház 2012.
június 28-i egyesülését követően változott meg. Korábban a kolozsvári levéltár Erdélyi Unitárius Egyház
Gyűjtőlevéltára (rövidítve: EUEGyLt.) néven szerepelt.
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MNGy. – Kriza János: Vadrózsák. Székely Népköltési Gyűjtemény. Kriza János születésének századik évfordulójára másodszor kiadja a Kisfaludy Társaság. (Magyar
Népköltési Gyűjtemény XI–XII.) Sajtó alá rendezte Sebestyén Gyula. Athenaeum,
Budapest, 1911.
N. – Kéky Lajos: Gyulai Pálhoz írt levelek. Napkelet 1926. IV. (3) 243–247.
SzNGy. – Kriza János: Székely Népköltési Gyűjtemény. I–II. Összesítő válogatás a kiadott és kéziratos hagyatékból. A verses részt Gergely Pál, a meséket gondozta, a
jegyzeteket és az utószót írta Kovács Ágnes. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956.

A szövegben található gyakoribb rövidítések feloldásai
b. e. – boldog emlékezetű
d. – darab
d.u. – délután
ekkla – ekklézsia
EkTanács – Egyházi Képviselő Tanács
exja – exellenciája
f. é. – folyó év
ft / for / frt – forint
FT – Főtisztelendő
hlból. – hivatalból
mk. – maga kezével
mlg – méltóságos
NB – nota bene
Nga – Nagysága
nmlg – nagyméltóságú
nt. / n. t. – nagytiszteletű
p – pengő
pft – pengőforint
p. o. – példának okáért
ppk – püspök
Reft. – rénes forint
s atb / sat / satb / s a t. – és a többi
sk. – saját kezével
7r – szeptember
T. – Tekintetes / Tisztelendő
t. i. – tudniillik
tks / tkts – tekintetes
U. I. – utóirat
Vrk – Vadrózsák
xr. – krajcár
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Szövegközi jelölések
║ oldalhatár
[ ] a sajtó alá rendező megjegyzése, kiegészítése
[-] olvashatatlan szó (ahány szó, annyiszor ismétlődik a jel)
[″] kézirat sérülése miatti hiány (ahány szó hiányzik, annyiszor ismétlődik ez a jel)
[?] bizonytalan olvasatú szó
[!] sic!
dőlt: az eredeti levélben aláhúzott szó
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I. levelezés a Vadrózsák megjelenéséig

1. kriza János Péterfi Sándorhoz.79 kolozsvár, 1843. november 17.

Kedves Tisztelendő Úr!
Becses levelét nagy örömmel vettem – a Vadrózsa iránti figyelmét köszönve s a IIik
kötetre80 küldendő gyüjteményét elvárva, most a régi könyvek miként megszerezhetése iránt kivánnék tanakodni. Én részemről szándékszom T. Kovács István81 urral minden, leginkább vallásunkat érdeklő régi nyomtatásokat, sőt kéziratokat is megszerezni.
Különösen meglétele az illyes könyveknek egy fővárosban jövendő használhatás végett
nagyon kivánatos dolog, ha csak úgy is, mint ritkaságok, mert néha ez is a legföbb becsök.
Erre nézve a miknek névsorát Ön megküldőtte, meg is venném, csak hogy tehetségemet
meghaladók ne legyenek. Minthogy több helyekről szerezvén még illyszerű könyveket,
költségim a sok aprókból nagyra nevekednek. Hol kivántatnék, szeretném ujabb könyvekkel, bibliákkal, egész vagy uj testamentumok-║ kal, bibliai historiákkal satb felcserélni.
Mindőszve a kijegyzett könyveknek menyi lessz az ára, ne sajnálja Ön nékem közelebbről
megirni; ha átaljában adatnak, mind is megveszem. — Egyébaránt ha deák könyvek is találtatnak, magyar dolgokat foglalók, vagy magyar sajtóban kijöttek, vagy bár unitárius dolog
körül járók, azoknak is szeretnők látni a névsorát. — Legyen figyelmes, valljon Heltai Gáspár
Magyar bibliája, (melly Móses V könyveit foglalja) nem található-é valahol? Átaljában a régi
könyvek becsére megjegyeznem kell: hogy a tökéletes épség egyik megkivántató tulajdon,
melly nélkül csaknem egészen elvesztik a pretium affecsionist82. —

79

Péterfi Sándor (Nagykede, 1817 – Olthévíz, 1887) a levél írásakor unitárius lelkészként szolgált Székelykeresztúron. Később Csokfalván (1849–1854), ismét Székelykeresztúron (1854–1859), majd Olthévízen
(1859–1887) volt lelkész. Kriza Jánossal Székelykeresztúron ismerkedett meg, intenzív levelezést folytattak,
amelyet Péterfi megőrzött és Jakab Elek kérésére Kriza halála után neki átadott. A levelekben a népköltészeti
gyűjtés mellett elsősorban a Péterfi-gyermekek előrehaladásáról, egyházi ügyekről, Péterfi Sándor egyházi
munkáinak kiadásáról esett szó. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
80
Kriza János itt nem a szakirodalom által a Vadrózsák II. köteteként számontartott munkára, hanem
annak egy ekkor tervezett II. füzetére gondol.
81
Nagyajtai Kovács István (Nagyajta, 1799 – Kolozsvár, 1872) országos főtörvényszéki bíró, főtörvényszéki
tanácsos. Nagyapja unitárius lelkész, édesapja földbirtokos, ő Nagyajtán (1805–1810), Székelykeresztúron
(1810–1817) és Kolozsvárott (1817–1823) tanult. Székelykeresztúron nagy hatást tett rá egyik tanítója, Tiboldi
István. Mikó Imre gróf barátja, akivel intenzív levelezést folytattak. Nagyajtai Kovács István hagyatéka
közvetlenül a halála után a kolozsvári unitárius kollégium könyvtárába került. Kriza János Nagyajtaihoz írt
levelei megtalálhatók a Kriza-hagyatékban[!], azonban a Nagyajtai Kovács István által Krizához írt levelek
egyelőre nem kerültek elő.
82
pretium affectionis (lat.) ’affekciós érték, egyéni becsérték’. Valamely dolognak nem gazdasági, hanem az
egyénre nézve különös okokból származó értéke van.
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A mult századból is ha talál ön magyar könyveket vagy a 17ből, legyen szíves feljegyezni.
Különösen Dugonics példabeszédjei nem hevernek é valahol, vagy akármi más példabeszédekkel teli könyvek. S atb.
Más irni valóm az: hogy hozzám Magyar orszagról feles számmal érkeztek olcsó Szent
könyvek, mellyeket egy „bibliákat a nép ║ közt terjesztő társaság” ád ki Magyarországon.
Következők:
váltóban Reft. xr.
3_
1) Nagy 8adrét egész biblia, szép velinen83 egész bőrben 1842. ára ….
2) Ujtestamentum egész bőrbe[n] velinen …….
50.
3) Bibliai Szent történetek ……
25.
4) Anyaszentegyház történetei. ……
(mind kettő jó darab könyvek…..
25.
Ha kinek szüksége volna a szomszéd ekklézsiákbeli papok közt is, nálam megrendelhetik. Kereszturatt tudom hogy a szegény nép nem igen veheti, de a többi népesebb
ekklézsiákbeli jámbor tagóknak jó volna tudtára adni. Az T. Esperes úr által is közhírré
fog tétetni ugyan, addíg is egyik vagy másik papnak ne sajnálja ajánlani. Biztos kezeknek
a pénz megküldése előtt is küldenék találkozó alkalomtól.
Különösen az első tárgy iránt mielőbbi válaszát elvárva, vagyok szivességébe ajánlott
Önnek
alázatos szolgája
Kriza János
Kolosvár 7k November 1843.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 3 oldal.
Címzése (a 4. oldalon): Tisztelendő Péterfi Sándor úrnak alázatos tisztelettel. Sz: Keresztúratt
Megjegyzés: Más kéz írásával (talán Péterfi Sándoréval) szerepel a 4. oldalon továbbá: bibliai idézet, a dátum, egy szorzás és egy összeadás.

83

velin (fr.) ’jó minőségű pergamen(szerű) papír’
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2. Székely ádám84 Erdélyi Jánoshoz. Pest, 1846. július 12–13.
Tekintetes Ur!
Mélyentisztelt Szerkeztő Ur!!
Bátor vagyok némelly – utazásomban hallomásbol – öszveszedett népdalokkal szolgálni, bárcsak méltoknak találkoznának az átolvasásra, anyíval ínkább közülük vagy egy
a kinyomatásra. –
Üdvösb índitvány ennél az, mi soraimat jelenleg a Tks Urhoz vezérli: régolta nővelék
ugyanis egy tervet, melly – ha szerény előterjesztésem által nem ugy tekintetne, mint
ajánlat, – s illy névtelen egyéntől ajánlatkép véként[!] elmellöztetnék vagy épen visza is
vetettnék tartodnék[!] – igen ohajtanám, s tán czélra is vezetne.
Miután a két magyar hazában sok vidékeken megfordultam volna, a tapasztalás arrol
gyözött meg, hogy a dalok eredetísége, szívből omló szózata seholl sem olly jellemző, mint
a székel földön, ott – noha kevés, vagy épen ritka is a székel költő, ki folyó íratokban
dolgozik – mégis igensok eredetiség van elrejtve. Tudom én, mert ott növekedtem föl,
s csak egy éve, hogy hátrahagytam hegyes völgyes vidékünket. Történjen ott csak egy
véletlen halál, vagy szerencsétlenség, szerelem, vagy megcsalatás s eff. már másnap legény leány faluban, erdőn, mezőn, kutaknál a tegnapi esetet sajáttságos hangejtéssel dalolják. De, hogy mégís olly kevés a költő ezen tájékokról, annak több okaí közt ezeket
látom legérdekesbnek: a Székelfiak igen kevés atyai örökséget örökölhetvén a nagyon is
szétdarabolt atyai jokbol, még kis korukban kenyéradó munkára szorítatnak. Másik ok
az iskolák rendezésében, s azok Elöljáróinak ellenző tiltó akaratjukban rejlik. És Tks Ur
ebből mindent ért, a mít alatta lehet és kell értení. De általánvéve egész országunk fölött
valami ki nem mondható lágy melegség, ugyszolva tespedés borong, s minyájan olly ígen
kormányíak akarunk lenni, hogy a költészetet háttérbe szoritjuk: kivévén a kevés kiveendőket.
Jelenben pedig, mikor ítt az idő, kész a mod a Székeleket is jellemző dalokbol tőbbet
birní, czélravezetőnek hiszem azt, hogy a Tks Ur – időt, fáradtságot áldozván – az Erdéli
T. Esperes urakat nem csak Erdéli hírlapik által, sőt magánlevéle által is szolitaná fel,
s ösztönözné arra, hogy ök minden vallási külömbség nélkül kérjék meg Papjaikot, s
még ínkább a mestereket rectorokat, s őt mínt lelkiisméretbenjáró dolgot terjesztvén
eléjökben – mínt egy kötelességül tűzzék a szent czélra közmunkálkodásokat; s ezt a T.
Esperes Urnak az évnegyedes Parczialisokon könyen kivihetik. Az ískolatanítók tola alol
illy modon tőmérdek számú, s ígen sok jo népdalok kerülnének az olvasó vílág színe ele-

84
Székely Ádám (1820 k. – Marosvásárhely, 1878) a marosvásárhelyi református kollégiumban tanult,
1843-ban ugyanott volt osztálytanító. Papnövendékként írta ezt a levelet. A Székely Néplap, majd 1867-től
a Székely Közlöny szerkesztője volt, utóbb megyei levéltárnokként működött. Váltókezesség miatt öngyilkosságot követett el. Mindkét általa szerkesztett újságban helyet adott a népköltészeti szövegeknek. (Vö:
Olosz K. 2009a: 675.)
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ibe, mert ők naponként a népel lévén éríntkezésben – azoknak minden dalaíval könyen
megismerkedhetnek. Ezt tapasztalásbol mondom. Buzdítonak gondolnám ezenkívül talán azt is, ha jútalmul, bízonyos meghatározott számú dalért, egy példány ajánltatnék
a gyűjtőnek, s talán a kettö egymást segítené elő, mert vannak egyének ki csekély jutalomért többet tesznek, mint tíz husz fölszolításra. Véleményem menyíre jovahagyható,
méltoztassa a Tks Ur el döntení.
Most ugyan adatík-ki egy gyüjtemény „Vad rozsa” czím alatt Kolósvárt unitarius Pap
T. Kriza János urtul, a mellyet vadadi unít. Pap segéd T. Ürmösi Sándor85 barátom utazásában szedett öszve, de mínt többször említé csak Udvarhely székről gyüjtögeté, pedig az
ugy nevezett „Szentföldön” t. i. Gyergyo és Csikszékben számtalan szép hímnusok élnek,
mellyek mível a nép ott tul buzgó, a legnagyobb buzgoság bélyegét hordozzák magukon.
Háromszékröl sem bír semmit, holott ezen székben a székelekleglovagiasabbak, mert
nem csak katonák, hanem a lehetőségig mivelttek, s derék mezei gazdák. Méltoztassa a
Tks Ur szívére venni csekély indítványomat, s pártolására karokat nyujtani kegyeskedjen,
hogy Magyarországis olvashassa testvére dalait, mert fájdalom! egész első kötetben egyen
kivül nem ismertem a hazám beliekre, sem a gyüjtök sorában egynél több erdéli névre.
Áz öcsém Szentkirályi Gábor az, de nem tudom mível foglalkozott, hogy érdekesbeket
küldeni nem tudott. Most czélja ugyan a fiunak utazní a székelföldön, s irta, hogy nevében foljamodjám a Tks Urhoz annak idejében pártolásért esedezní. – Ő két holnap alatt
reménylem derék dalokat szed öszve.
Levelem unalomíg hoszura nyujtásárol a tárgy fontosága bocsánatot esedez magamal
együtt ki maradok a Tks Urnak
Tks Urnak
mély tisztelője
Székely Ádám
reform. Papjelölt
U. i. Ha valami czélra vezetöt talál soraimban s Tks Ur, méltoztasson velem is
parancsolní íránta, ki pár hét alatt, miután mind ítt, mint Bécsbe huzamosan mulattam
volna – hazamenendek. Szállásom Siputcza 370.
Lelőhely: ET
Autográf levél.
Közölve: EJL. 275–277. (198. levél)

85
Ürmösy Sándor (Tordátfalva, 1811 k. – Nagyszeben?, 1865 után) unitárius lelkész, Kriza János gyűjtőtársa. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
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3. kriza János Nagyajtai kovács Istvánhoz. kolozsvár, 1852. december 17.
Kedves bátyám!
Szép Isten hirivel feriát86 adánk a tanulóknak s a nagy hét előtti még üresb napomat
arra használom hogy írjak egyről másról, mivel adós maradtam, Beszterczére is. Éppen
most írék Toldy Ferencznek,87 ki néhány régi énekeinket íratta le a lehető legrégibb lectiok
szerint. Ő a Székely Sándor88 történeteiből kiindulva, hol Énekeskönyveinkről van emlékezet, kivánta vala, hogy irjak ki Irodalom Története Példatára számára némi Énekeket
a Preussen János énekeskönyvéből, mely, ugy mond, Székely Sándor által 1566ban mondánk készültnek, s mely Radeczki Bálint általis kiadottnak van irva. Toldy természetesen
nem volt bizonyos benne, ha Preussen könyve magyar é vagy német? mert Székely S.
sem mondja világosan. Én könyvtárunkat felkutatva, megkaptam a Radeczki Bálint által
1620ban kiadott, s mint előszavában említi, általa megcorrigált német énekeskönyvet az ő
községének számára – de megkaptam a Preussen ║ János által irt és oderai Frankfurtban
1657ben kinyomtatott német Énekeskönyvet is. – Székely S. mint látszik, egyiket sem
látta, azért írt rólok oly zavarosan, mintha Radeczki a Preussen dolgozatát adta volna
ki. Preussen maga mondja előszavában, hogy a kinyomtatás éve, 1657 előtt kevés idővel egészen őmaga készitette, még pedig ugy jön ki az egész előbeszéd szövegéből, hogy
Németországban dolgozta. Én közlöttem mutatványokat mind a két német énekeskönyvből, noha nem tudom, mi hasznát veendi Toldy. Preussenről nem tudom, volt e az itteni
szász unitaria ekklézsiának papja, mint 70 l. Székely Sándor állítja, mert a kolosvári szász
papok sorában sehol sem fordul elő, s hátrább Székely is a külföldi írók közé számítja.
Ugy látszik, brandenburgi unitarius volt.
Kívánt a Dávid Ferencz és társai által 1570 körül készitett s nyomtatott Énekeskönyvből
is mutatványokat, kivált ezen énekeket: Erős várunk nékünk az Isten, Tarts meg uristen

86

feriae (lat.) ’szünet, szünidő’, eredeti jelentése ünnep, ünnepnap, szünnap
Toldy Ferenc (Buda, 1805 – Budapest, 1875) irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár. Schedel
Ferenc néven, német anyanyelvű szülők gyermekeként született. Középiskoláit Pesten, Cegléden és Kassán
végezte. 1819–1822-ig a bölcseleti tanfolyamot végezte Pesten, majd 1822 és 1827 között az orvosi karra járt.
Közben versei, novellái, műfordításai jelentek meg lapokban, s ismeretséget kötött Bajza Józseffel, Kisfaludy
Sándorral, Kölcsey Ferenccel, Szemere Pállal, Kazinczy Ferenccel, Döbrentey Gáborral, Vitkovics Mihállyal.
A magyar irodalmat szerette volna a külfölddel is megismertetni (Handbuch der ungrischen Poesie, Pest–
Bécs, 1828). 1830-tól az MTA tagja, 1835–1861-ig titoknoka. 1836-ban indítványozta a Kisfaludy Társaság
létrehozását, amelynek egyik alapító tagja, illetve 1841 és 1860 között igazgatója volt. 1843-tól az egyetemi
könyvtár igazgatójaként dolgozott. 1850-től az esztétika és az egyetemes irodalomtörténet egyetemi tanára
volt. Toldy Ferenc a Remény című zsebkönyv első kötetéről biztató bírálatot közölt. Kriza Jánost mint költőt
méltányolta, a későbbiekben is támogatta verseinek megjelenését. Számos levelet váltottak.
88
Aranyosrákosi Székely Sándor (Székelykál, 1797 – Marosszentkirály, 1854) író, unitárius püspök. Édesapja székelykáli unitárius lelkész volt. Székelykeresztúron (1808–14), Kolozsvárott (1814–20), majd Bécsben
(1820–22) tanult. 1822-től tordai pap, 1823-tól a tordai algimnázium tanára volt. 1832-től a kolozsvári unitárius főgimnáziumban tanított, 1836-tól annak igazgatójaként működött. 1838-ban főjegyzőnek, 1843-ban
püspökhelyettesnek, 1845-ben pedig püspöknek választották.
87
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engemet, O uristen tekints reánk, mik Dávid Ferencz dolgozatainak mondatnak Székely
Sándortól: de én azon példánynak vagy 1570 kőrüli kiadásnak nyomára sehogy sem akadhattam a thecánkban. Nem birté bátyám egy ily példányt? Egy későbbi pél- ║ dányra
akadtam, mely a 17k század első éveiben mondatik Székely Sándor által is készültnek, vagy
megbővitettnek – a könyvnek czimlapja nincs meg. Csak a Litanián kezdődik az első lap,
mely litániázás nagyon furcsa szokás volt még az akkori unitariusoknál – ez is régiségére
mutat. Az utolsó lap végin ez áll: Nyomtatott a Heltai Gáspár Mühelyében Colosváratt.
Ebből közlőttem a kivánt énekeket és még többeket is. Énekes könyvet az egész XVIIk
századból ennél többet nem találtam. A következett századból 1741ből hasonlag közlöttem
más lectio szerint ugyanazon énekeket. Ujra nyomatott ez 1771ben —
A Bogáthi Miklós Zsoltáros könyvének első kiadása évét is kivánta, de tudtomra, az
soha sem volt kinyomtatva; könyvtárunkban van két példány, az egyik irva 1604ben, a
másik 1615ben – egyik példányunk tehát régibb, mint a mit a tudós társaság bír a Jancsógyüjteményben. Ezen Jancsó-pédány csonka lévén elűl, leírtam az első Zsoltárokat, mert
Toldy abból is közleni akar. De találtam egy uj fordítást is, a Tordai Jánosét, 1627ben, a
mely azt hiszem, egészen ismeretlen Toldyék előtt. Ebből közlőttem több énekeket, hogy
ismertesse Tordayt, mint valóban lelkes dalnokot. Engemet ezen Tordai unitarius szent
költő énekei valósággal megleptek, oly szép hangzatos nyelven ké- ║ szítvék azok, hogy
utólérni őt ma sem lehetne. Megirtam Toldynak, hogy nagyon jól tennék, ha az ily becses
régiségeket is igyekeznének kinyomatni.
Irjon valamit bátyám, mit erről a Bogáti Miklósról tud. Vajjon miért iratik a mi példányunk czimlapján: Fordította Bogáti Fazakas Fia Miklós. Ez nem lehet más, mint az előbb
davidianus, aztán Pécsre vándorlott, végre kolosvári unitárius prédikátorrá lett Bogáti
Miklós, kiről Fosztó Uzoni irja, hogy 1592ben holt meg – s irásai közt a Zsoltárok fordítását
is felhozza. —
Régi könyvek s az Atilla-dalok, mondák tárgyában több barátimhoz irtam a székely
földön – én nem vagyok szerencsés affélét birni. Éppen Párisból is írtak levelet Erdélybe
ily dalok és regékre nézve. Egy magyar ottan a magyarok historiáját dolgozza franczia
nyelven, s szüksége lenne olyasmire.89
A néhai Püspöknek saját mondása szerint voltak néhány levélből álló maradványai
Péchy Simontól, nyomtatásban e vagy kéziratban, nem tudom. A bibliothecánkban megvan Péchynek azon ivrétben lévő munkája, mire bátyám is emlékezik – Talmudi helyekre
irott beszédeknek látszanak lenni. Én mind gyüjtögetem össze azokat a könyvtárban a

89

Egyelőre nem ismert sem az itt említett levelezés, sem a Párizsban tartózkodó magyar személye, aki az
érdeklődő levelet írta. Kriza János bizonyíthatóan már korábban is érdeklődött a hun–magyar rokonság,
a székelyek eredete és ezek nyelvészeti/népköltészeti megjelenése iránt (vö: Kriza J. 1853a, 1853b), és az
ezzel kapcsolatba hozható népköltészet megtalálásának óhaja a Vadrózsákban is tetten érhető (ld. „Mily
mérhetlen becsü volna egy ilyen atillai vérséget zengő dal-törek, ha nem is vitéz pogány korunkból, legalább
a »Latiatuk feleim zumtukvel mik vogymuk« korából.” Kriza J. 1863: 528).
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legbátorságosabb thecába, hogy el ne vesszenek, mint Brassai thecariussága alatt általán
véve rosszul voltak curálva. ║
A Váradi disputationak megnyerésére nézve megtettem a kellő lépéseket, Gyulay
Laczira, a Ferencz fiára, mint béjáró legközelebbi atyafira bízván a megszerzést, vagy
arra rábeszélést. Nem tudom, hogy sül el, mert Mikó Lőrincz ugylátszik tudtul adta a
püspöknének, mint közel atyafi hugának, hogy ne adogassa el. Azonban a 100 szemű
argust is meg tudta csalni Mercurius, az isteni flótás.
A Toldy Magyar irodalomtörténetének második kiadásából az első kötetet küldöm.
Ára 1 pengő forint; a második kötet mielőbb kijő. Ezen második kiadásban a Példatár
hozzá van kötve. A Magyar Chrestomathiának is kijött első füzete, de megvárom annak
többi részét is, és ugy küldöm el.
Az Academiai Értesítő90 megszűnt 1850ben. Most ezen czim alatt jelenik meg: Magyar
tudományos intézetek Közlönye, s az Uj Magyar Muzeum91 mellett jelenik meg mint
Beilage.92 – Ezt a Muzeumot postán is meglehet rendelni. Mi könyvárus uton hozatjuk. –
Zsinatiránti kérelmünkre még nem érkezett válasz. Most főtanács tartása iránt
adunk ké-║ relmet, mert sok sürgős eligazitandóink volnának – kivált a professori fizetésnek javítása mulhatlanul szükséges, mert 300 pengő forinttal most lehetetlen kijőni.
Beszélnünk értekeznünk kell az esperestekkel, hogy az ekklézsiákat szólitsák, bírják egy
lelkes erőködésre a főiskolánk érdekében. Mert hic Rhodus, hic salta.93 S ha nem, salto
mortalét csinálunk.
N. Ajtán mind jól vagynak. Az apám94 roszul járt harmadik házasságával,95 roszul élnek együtt,96 ugy hogy az apám esze az extromussuk[?] körént jár.
90
Az Academiai Értesítőt Csengery János alapította 1840-ben. 1859-ig jelent meg ezen a címen, szerkesztője
Toldy Ferenc volt. 1860–1867-ig Magyar Akadémiai Értesítő, 1867–1889-ig A Magyar Tudományos
Akadémia értesítője, 1890 és 1955 között Akadémiai Értesítő címmel jelent meg.
91
Az Uj Magyar Muzeum a Magyar Akadémia havilapja volt, mely Pesten jelent meg 1850 és 1860 között.
Szerkesztette Toldy Ferenc.
92
Beilage (ném.) ’melléklet’
93
Hic Rhodus, hic salta. (lat.) ’Itt van Rhodus, itt ugorj!’ Aesopus 203. meséjében egy kérkedő azzal
dicsekszik, hogy ő Rhodusban valamikor roppant nagyot ugrott, és tanúkra hivatkozik, akik ezt látták. Mire
azt mondja valaki: „Barátom, ha úgy van, nincs szükség tanúkra. Itt van Rhodus, itt ugorj.” Innen a mondás,
ami azt jelenti: Most mutasd meg, hogy mit tudsz.
94
Id. Kriza János (1781–1855) félkezű vagy csonka pap néven ismert nagyajtai unitárius lelkész. Felmenői
nemzedékekre visszamenőleg torockói vasbányászok voltak. Ő volt az első, aki alkalmatlanná válván a
fizikai munkára (karja kisgyermekként egy baleset következtében megsérült) értelmiségi pályát kényszerült
választani. Gyermekei közül (halála után) Kriza Sándor (Nagyajta, 1827 – Nagyajta, 1898) lett Nagyajtán az
unitárius lelkész. (Kriza Sándor életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
95
Id. Kriza János első felesége (a későbbi püspök Kriza János édesanyja) Bencze Borbára volt, aki 1814ben hunyt el. Másodszor megnősülve Kisgyörgy Annát vette el, aki 1848-ban kolerában halt meg. A
levélben említett harmadik feleség Koncz Zsuzsanna, Kiss Mihály unitárius lelkész özvegye volt (ekkor már
mindketten 70 esztendő körül jártak). (Koncz Zsuzsanna elhalt férje Kriza János gyűjtőjének és barátjának
azonos nevű édesapja volt, aki tordai, majd vargyasi lelkészként működött.) (Vö: Versényi Gy. 1925: 75–76.)
96
Ennek árnyalásához idézem id. Kriza János fiához írt egyetlen fennmaradt levelének egy részletét:
„[…] (a kölcsönös gyűlölséget egymás iránnyába tegnap ki mondottuk szembe, detsak a háziak előtt) ha a
furiáskodo motskolodo beszédék, s veszekedésre alkalmat kereső indulat nem tsendesedik vagy ő vagy én
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A legközelebbi Dézsi vásár alkalmával a mult vasárnap Dézsre rándulának a nőm97
s Ferencziné,98 hogy Pap Alajosné99 testvérüket meglátogassák. Tehát Besztercze felé
voltak. –
A Hetilap100 csak teng leng – alattomban az egész Tilschnek101 a speculatioja, csoda
ha fel nem bukik. Programmja szélesbitését nem nyerte ki, bajos is, mert nagy a cautio,
szörnyű nagy, s nincs mecenas, a ki letegye, hogy más színű, tágabb terű lapot lehessen
kiadni. Benkő Károly székely statistikai vázlata sajtó alatt. Kell-e belőle példány, irja meg,
ugy a Kőváry Erdély Ritkaságai102 is sajtó alatt. Hát ebből? Biz ez ugyhiszem, vásári munka, mint minden egyéb művei. Jó megváltószületési napokat, s örvendetes ujévet kivánva
maradok
tisztelő öccse
Kedves bátyámnak Kolosv 17. Dec. 1852.
Kriza János
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 6 oldal.

itt hadjuk N. Ajtát, én vagy hozzátok fiaimhoz Kolosvárra, vagy Torotzkora Léányimhoz és testvéreimhez,
vagy Oláh Országba koldulni bujdosom. – Nem mondhatom rossz gazdaszonynak mert sokat tudo, nagy
szorgalmu, nyereségröl nyereségre törekedő, – részegesnek sem mondhatom, de ha délutánonként ő tudja
hánykor pálinkát ihatik, akkor énis. István is bár ugyan meg gondolva szoljunk valamit, mert az uralkodni
vagyo nemesi fántázsia fellengösön dühöng, születési, neveltetési alacsonságunkat szemre hányva a maga
születési neveltetési nagy finomságárol ditsekedve szolva – észbe tartani s leirni velünk bánását képes nem
vagyok.” (id. Kriza János levele fiához, Kriza Jánoshoz. Nagyajta, 1852. október 15. MUEKvGyLt. Kriza
János hagyatéka) Koncz Zsuzsanna a torockószentgyörgyi esperes, Koncz Gergely legkisebb leánya volt.
97
Kriza Jánosné, Füzi Borbára (1818–1895) Édesapja homoródkarácsonyfalvi Füzi János (1776/77–1833),
kolozsvári kollégiumi tanár, egyházi főjegyző, édesanyja Gyergyai Krisztina. 1842-ben kötött házasságot
Kriza Jánossal.
98
Ferenczi Mózesné, Füzi Krisztina (1814–1894), Kriza János feleségének, Füzi Borbárának a testvére.
99
Pap Alajosné, Füzi Eszter, Kriza János feleségének, Füzi Borbárának a testvére. Férje Pap Alajos, kuriai bíró.
100
A Hetilap című kolozsvári újság 1852 és 1855 között jelent meg, hetente kétszer. Kezdetben gazdászati,
ipar- és kereskedelmi, majd szépirodalmi lapként is funkcionált. Szerkesztői voltak: 1. Berde Áron – Vida
Károly, 2. Berde Áron, 3. Dózsa Dániel, 4. Kővári László, 5. Sándor József.
101
Tilsch János könyvkereskedő és könyvkiadó Kolozsvárott. Eredetileg bécsi nyomdász, majd fodrász
volt, felesége divatárusnő. Az 1800-as években költözött Kolozsvárra. Hamarosan a divatáruk mellett
könyveket is kezdett árusítani. Kezdetben csak német nyelvű könyveket tartott, majd az 1820-as évektől
szórványosan, az 1830-as évektől mind gyakrabban és mind több magyar nyelvű könyv tűnik fel az általa
kiadott könyvkatalógusokban. A református kollégium nyomdáját 1842-től fia, ifjabb Tilsch János vette
bérbe, 1848-ban itt adták ki az Ellenőr című radikális politikai lapot, amely miatt a forradalom leverését
követően várfogságra ítélték. A nyomdát 1848–55-ig Barra Gábor özvegye és Stein János, majd 1855-től
haláláig Stein János vezette tovább. (A lap szerkesztője előbb Kőváry László, majd Dózsa Dániel volt.) (Vö:
Vita Zs. 1966.)
102
Kővári László: Erdély földe ritkaságai. Tilsch János tulajdona, Kolozsvártt, 1853.
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4. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1852. december 18.
Kedves Péterffi Ur!
Nem kapnék semmi alkalmat mostanság, hogy a Stein103 küldeményét Kegyednek
elküldhessem. Most Barabás Miklos ürmösi uj mestertől küldöm Csiki Aronhoz104
Kereszturra, ki azt bizonyosan kézbe adandja. Stein jelenleg csak a Nagy Péter Állattanát
és Szent történeteit küldi – Edvi Illés és a többi nem volt kezén, de írt fel azok iránt
is Pestre – s majd küldend többet is, mi kívántatni fog. Ebből is látja, hogy megvan a
szerződés vele a prédikácziók kinyomtatása iránt; de még nem foghatott ahoz, mert elvan foglalva a biblia magyarázat nyomtatásával, melynek mind az 5 füzete készen lesz
februariusban. Tehát a tavaszra remélhetjük csak a szent beszédek kiadatását. Addig hát
irja össze a Halotti beszédeket is, adhat hozzájok Keresztelési, Esketési beszédeket is,
hogy igy külonféle Szertartási beszédek neve alatt jöhessen ki, mert az ilyenek még jobban
kelnek a könyvárusoknál is. A Prédikáczióinak irjon valami más nevet, miben kimondva
103
Stein János (Balmazújváros, 1814 – Kolozsvár, 1886) családjának tagjai eredetileg Württembergből az
Andrássyak által behívott református svábok voltak, akik a század végére elmagyarosodtak. Stein János előbb
a debreceni református főiskolára járt, majd Pozsonyba ment kereskedőtanulónak. Ezután Kolozsvárott a
Dietrich-féle vaskereskedésben dolgozott, ahonnan Barra Gábor hívta magához segédnek az 1835-ben alapított könyvkereskedésébe. 1837-ben, Barra halála után Barráné nővérét, Dobrai Terézt vette feleségül, ezzel cégtárs lett a könyvkereskedésben. Már a szabadságharc előtt terjeszkedni akarván, Nagyenyeden és
Marosvásárhelyt fióküzletet nyitott. Enyedi üzletét a forradalom alatt a románok feldúlták és felgyújtották,
vásárhelyi üzletét pedig az 1850-es évek közepén eladta sógorának, Wittich Jánosnak. A forradalom alatt
aktív szerepet töltött be kiadóként és nemzetőrként egyaránt. Annak leverése után kapcsolatot tartott fenn a
lipcsei Wigand és Reclam, illetve a hamburgi Hoffmann és Campe kiadókkal, amelyeknek az osztrák és magyar röpiratait behozta az országba és titokban terjesztette. Könyvesboltját Gyulai Pál „szellemi csárdának”
nevezte, ahol írók és irodalompártolók találkozhattak egymással, s a hely irodalmi és poltikai eszmecseréknek adott otthont. Várady szerint mindennapi résztvevője volt ezeknek az összejöveteleknek (amelyek igazán élénkek az 1860-as években voltak) Kriza János is (Nagy Péter, Takács János, Gáspár János és Kovácsi
Antal mellett). Stein megvásárolta a várfogságra ítélt Tilsch János raktárát is, így szinte a teljes erdélyi magyar irodalom is a kezére került. Saját kiadványai közé tartozott a Makoldi József szerkesztésében megjelent
Kolozsvári Lap, Berde Áron Hetilapja, a Réthy Lajos szerkesztette Növendékek Lapja, az első színházi napilap, a Kolozsvári Színházi Közlöny, illetve a balközéppárt 1867-ben megindított közlönye, a Magyar Polgár
is. Könyvkereskedését [mely a Belközép (később Deák Ferenc, ma Eroilor) utca 4. szám alatt működött] fia,
Stein Gábor örökölte. A nyomdát halála után veje, Ormós Ferenc kereskedő vette át, azonban az 1888 végére
csődbe ment. Ezt 1889-ben Fejér Vilmos vásárolta meg és Közművelődés irodalmi és műnyomdai részvénytársaság néven működtette tovább. A könyvkereskedés Stein Gábor 1907-ben bekövetkezett halála után fia,
Stein Gusztáv kezébe került, aki azt az impériumváltásig vezette, akkor Magyarországra települt és üzletét
eladta a Minerva Rt-nek. (vö: Ferenczi Z. 1896, Várady A. 1927).
104
Csiki Áron (Nagyajta, 1822 – Gyulafehérvár, 1854) Székelykeresztúron (1834–1843), majd Kolozsvárott
(1843–1846) tanult. 1846 és 1848 között Székelykeresztúron volt köztanító. Részt vett a szabadságharcban.
Felesége egyes források szerint Koronka Zsuzsánna, Koronka József székelykeresztúri gimnáziumigazgató
leánya, más források szerint Mosovszki Klára, az antitrinitárius mozgalom egyik szervezőjének, gróf
Mosovszkynak a leánya volt. 1850–1853-ig Székelykeresztúron szolgált lelkészként, majd 1853-ban politikai
fogságba került, ahol rövidesen elhunyt. Fogságáról és haláláról Deák Farkas számolt be Fogságom története
című munkájában. A levelek tanúsága szerint sok esetben ő volt az, aki Kriza János és Péterfi Sándor között
a levelek és a könyvek átadását biztosította.
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legyen az is, hogy minden ║ vasárnap – és innepnaprai valók az évnek, íly formán talán:
Népszerű Szent beszédek az évnek minden vasár- és innepnapjaira.
Irja meg azt is, mi nevű, vagy mi tárgyu könyvekre volna szüksége, ha az által kivánja
a prédikácziók diját kifizekietni[!], hogy elküldhessük. A nekem nyujtandó osztalékról ne
gondolkodjék – én örvendem, hogy egy unitarius hitrokon könyvének kiadását eszközölhetem.
Azon is gondolkodom, hogy Kegyeddel összeállva a Summát kiadnánk magyarul – de
minél hivebben leforditva – én szorosan átnézném, javitnám hol szükségesnek látnám ―
Ujságul irhatom, hogy a télen – február közepe táján főtanácsi gyülésünk lesz, mi némely sűrgetős ügyek tekinttéből mulhatatlanul szükségess mert lenni és nem lenni forog
fenn, kivált financziámkra nézve. De csak tanácskozó egyesülés lesz, nem pedig szertartásos ünnepély – Kegyed kijön é? ha nem igen lesz költséges, kijöhetne. Egyébiránt
Zsinatunk is lesz majd a tavaszon vagy nyár elején.
A laborfalvi papság dolga eldőle105 – ║ betüszerinti értelemben. Ütő106 leüté az
érdemesbeket107 – ő nagy többséget kapva, kinevezteték. De legyen csak csendben – majd
önre nézve is lesz módunk tenni valamit, hol szabadabb tehetésünk lesz.108 Addigis legyen meggyőződve sympathiánkról és jó akaratunkról Ön irányában. Arra kérném
barátságussan, hogy ha Atíllát vagy a régi hunnusokat tárgyazó dalokat mondákat regéket tudna vagy hallana, jegyezze le és közölje velem – nagy szükségem volna rá. Vagy ha
más akármiféle népdalokat, énekeket, meséket, mondákat, példabeszédeket kapna, vagy
lemásolna szóról szóra az ottani dialectus szerint, nagyon kedvesen venném, s magamat
a legdusabban megjutalmazva, mert gyüjteményem kiegészítésere szükséges volna. Ha
legalább Husvétig effélét gyüjtene, vagy gyüjtetne, jó volna. Minden székely sajátság,
mondás, babona, szójárás czélszerű lenne. Ugy ha régi Énekes könyveket, Halotti énekeket vagy bármily regiségeket kapna, vegye meg bátran, mert T. Kovács István ur által
megvagyok erre bízva, meg a tudós társaság titoknoka Toldy Ferencz ur által is.

105
Már a novemberi levelében azt írta Kriza János Péterfi Sándornak: „Laborfalvára Ütő Dani, a
közelebbi sepsiszentgyörgyi uj pap van többséggel megválasztva – Péterfi urat az ármány kijátszotta,
noha közönségesen sajnáltuk.” [Vö: Kriza János levele Péterfi Sándorhoz. Kolozsvár, 1852. november 1.
(MUEKvGyLt. Kriza János hagyatéka)]
106
Ütő Dániel (Árkos?, 1811 – Árkos, 1901) a szabadságharcban főhadnagyként harcolt. A Váradi-féle
összeesküvésben való részvételért vizsgálati fogságot szenvedett. 1853 és 1863 között volt Laborfalván
lelkész és iskolaszéki elnök. [Az információt ezúton is köszönöm Pap Mária, jelenlegi szentivánlaborfalvi
unitárius lelkésznek.]
107
Ez a sor fölött, Péterfi Sándor kézírásával a következő mondat szerepel: „Én irtam az ö beköszöntő
beszédjét is.” Ezt erősíti az 1852. november 1-jei levél témamegjelölése is: „Ütö laborf. pap, kinek a beköszöntőt
én irtam.” [Vö: Kriza János levele Péterfi Sándorhoz. Kolozsvár, 1852. november 1. (MUEKvGyLt. Kriza
János hagyatéka)]
108
Péterfi Sándor el kívánt menni szolgálati helyéről, ezért a levelekben vissza-visszatér, hogy a különböző
éppen megüresedő, vagy várhatóan a közeljövőben üresedésbe jövő lelkészi állomásokra való bekerülésének
esélyeit latolgatják.
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Sok, alkalmatlan kéresimért engedelmet és bocsanatot. Ha nagyon nehéz kérésem
teljesitése, ugy vegye, mintha nem is történt volna. Mert nehézségét magamis látom.
Kedveseivel [?] tisztelve maradok öszinte baratja
Kolosv. Dec. 18. 1852
Kriza J.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Közölve: EH. 494–495. (r.)
Autográf levél, 3 oldal.
Címzés (a 4. oldalon): Tisztelendő Péterfi Sándor Urnak bizalommal. Csokfalván. T. Csiki Áron ur
barátságosan kéretik ezen levélnek kézbe szolgáltatására valami jó alkalom által.
Megjegyzés: Péterfi Sándor témamegjelölése: Stein. Könyvek. egyh. b. felszolitás népkölt. gyüjtésre

5. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1853. február 9.
Kedves Péterfi Ur!
Örömmel vettem mindkét levelét – nagy gyönyörüséggel fökép a népköltészeti darabkát. Ha valamivel busithatom Önt csekélyszerű szolgálatomért: legyen nekem három
hónap alatt legalább efféléket, bármiket és bármineműeket küldeni; mert majd májusban éppen sajtó alá adandám népköltészeti küldeményeimet, az Ön nevét is szeretném megemliteni előbeszédemben, mint aki szíves volt azon vállalatomnak létrehozására. Lehetnek népdalok, bármily együgyüek, mondák, mesék, táncz-rigmusok, szóval,
akármi sajátság teljes eredeti szójárásában és hangjában, mi a népéletből felkapható.
— Zsinatunknak, az az a körülmények miatt lehetséges Főtaná-║ csunknak vége van. A
dolog veléje az: hogy vonaglik statusunk, s ha alamizsnát nem adunk neki, tönkre jutottunk. Azért egy jeremiási siralmas kiáltvány fog kibocsáttatni ekklézsiáinkhoz, s ha szózatunkat szivökre veszik, és áldoznak, akkor fenállhat föiskolánk – különben nem vállal
senki többé tanárságot az eddígi csekély fizetésre – ujakat pedig éppen nemis vehetünk,
ha vállalkoznának is az eddigi bérre – mert az eddigit se fizethetjük. De az Esperes ur
erről bövebben.
A szent beszédeknek most 5ik ívét nyomtatják – ugyhiszem marcz 15re készen lesz az
egész. Stein, tán irtam volt, önnek, ívivel 5 pengőnél többet nem ajánlhantt; de én ugy is
megbizám a nyomással – azt hiszem, a halottiakért majd többet adand. Könyveket küld
most is; de a többieket nem bírta, de megrendelte Pestről, ugyhiszem két hónap alatt ║
kézen lesznek. Egyebekről, mik még levelében penditve voltak, késöbben értekezendünk.
Most a sok vendég hemzseg körültem, mikor irok is – azért szabatosan nem irhatok, csak
érintek mindent, mi keveset irhatok.
Tudósitson mi könyveket kapott, hogy a sürgősebben kivántatókat hamar küldhessük.
Rajzmintát is vevék, szép de drága is – olcsóbbat oly jót nem kaphatni.
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A népies dolgokat, ha csak nem lehetetlenség e kivánatom, ne feledje el. Éljen boldogul – kedveseivel együtt – kivánom
Önnek
köteles szolgája
Kriza János
Kolosvár 9. Febr. 1853.
PS. A mik Szabókiból hiányzanak, minél hamarább elhozatja Stein.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Közölve: EH. 495. (r.)
Autográf levél, 3 oldal.
Címzés (a 4. oldalon): Tisztelendő Péterfi Sándor Urnak. Csokfalván
Megjegyzés: A borítékon és a levél tetején összeadások, firkálások. Péterfi Sándor témamegjelölése:
Népköltem. Sz.beszedim 2. Füzete

6. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1853. március 30.
Kedves Péterfi Ur!
A szent beszédek utolsó ívét most nyomják – egy hét mulva készen lesz az egész – Egy
jó alkalomtól küldetek belőle Ön számára néhány példányt, ugy tetszik hét vagy 8 ivre
mend[!] az egész füzet. Ára nem tudom mennyi – az már a könyvárus dolga. A halotti beszédeket két három hónap mulva küldje bé; azokat csak külön kötetben, nem a beszédek
folyamában adja ki Stein. Jo volna egy két Keresztelő, Esketési beszédet is hozzá adni.
Az itt felejtett Edvi Illés 3 darabját küldöm. 35 vagy 40 pftig fel csak rendeljen hát
könyveket – a Stein által rendelve s megérkeznek majd, de azért egyszer még irja le azon
könyvek nevét, mikre szüksége leend. –
Én a népköltészeti gyüjteményemet majd juniusban adandom ki, – szivesen venném,
ha addig a küldöttekhez hasonlókkal, bármi neműekkel járulhatna a Gyüjteményemhez – a
gyüjtők nevét megemlitendem méltányló elismeréssel. –
Isten Önnel és kedveseivel!
barátja Kriza János
Kolosvár Marcz 30. 1853.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 1 oldal.
Címzés (a 2. lap versoján): Tisztelendő Péterfi Sándor Urnak. Csokfalván. T. Csiki Áron úr szívesen kéretik e levélnek az illető kézbe juttatására.
Megjegyzés: Péterfi Sándor témamegjelölése: Szt. beszédeim I. Füzete kiadva.
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7. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1853. május 31.
Kedves Péterfi Ur!
Küldeményeit a két borvizes ü[veggel e]gyütt szíves köszönet[tel] [vett]e[m]. Oh
min[t sajná]lom, hogy ezen alkalmat nem tudám, mert éppen mult szombaton küldém el
felsőrákosi pap siménfalvi109 nejétől Steinnak néhány kőnyveit s 4 darab prédikáczióját
Kereszturra Csíki Aronhoz, ki azt kétségkivül kezéhez küldendi önnek – ugyan kerestesse
meg nála a nagy pakétot. Szomorúan hallám betegeskedését. Isten gyógyitsa. Köszönöm,
köszönöm verses gyüjteményét.110 Halotti beszédeit mikor lehet legalább septemberre
küldje el. — Gálfalva elszakadva Sz. Lászlótól, mivel itt az ekklézsia jó fizetést rendelend
papjainak, jó lesz elfogadnia majd az ekklezsia meghívását, melyugy hallám, Nagy
Lajostól,111 kegyedet ohajtandja.
Isten áldja meg kedveseivel együtt kívánja kegyednek
igaz barátja
Kriza János
Kolosvár maj. 31. 1853.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 1 oldal.
Címzés (a 2. pagina versoján): T. Péterfi Sándor Urnak baratsággal. Csokfalván.
Megjegyzés: Péterfi Sándor témamegjelölése: Népkölt. gyüjt. vette.

8. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1853. július 1.
Kedves Péterfi Ur!
A minap küldtem volt a felsőrákosi papnétől Kegyednek egy nagy Csomagot több könyvekkel együtt – Csiki Áron kezébe utaltam, ki talán akkor még távollétben volt. Ugy hiszem
kapta. Most küldök ismét egy kis Csomagot, melyben van Szabóki Mértanának I. és II. része, és Szvorényi Ékesszólástana. Megvannak pedig rendelve: Gönczi Növénytanának II
és IIIik füzete Kun Bertalan és Raff György, s Mértan Elemei 2ik füzete, ha valósággal létezne. – Mult kori levelemben sok mindent összeirtam volt, megengedvén[?], hogy minden
109

Itt feltehetően Siménfalvi Sándorra gondolt.
Önmagában a levél alapján nem lenne bizonyos, hogy itt Kriza János a Péterfi által hozzá küldött népköltészeti gyűjteményre céloz, azonban Péterfi Sándornak a levélen található utólagos ceruzás témamegjelölése
egyértelműsíti ezt.
111
Nagy Lajos (Nyárádgálfalva, 1828 – Kolozsvár, 1910) ekkor a kolozsvári kollégium diákja, utóbb, 1857től tanára volt. Erről az információról gálfalvi születésű lévén tudhatott. Kriza János gyűjtője volt. (Életrajzi
adatait ld. a mellékletben.)
110
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oldalról ostromlom, de némi kedvemet elszóródásomat találom ilyes dolgokban életem
melancholicus napjaiban. Most megint azzal ostromolnám Önt, hogy a mint hallhatja,
Kővárival112 együtt egy ║ Tőrténeti és Szépirodalmi Zsebkönyvet113 szándékozunk kiadni
ujévre – s ezentul is folytatni. Irjon hát valamit, bármit, azon két nagy birodalomba tartozót, mert abba csaknem mindent beléfoglalhatni, a mi érdekes. Fökép honi dolgokat,
régiségek leirását, helyek rajzát, ismertetését, vagy bárminő történeti dolgot, vagy székely
tájékok, népségek, ha csak egy falu népének rajzát, leírását is, mind jó lesz. —
A prédikácziok második füzetét Stein majd csak jövő évben adhatandja, ha az elsőnek
kelését látja. Toldy Ferencznek küldtem fel egy példányt, ha az Uj Nemzeti Museumban
kritikája vagy ismertetése jövend, közlendem Kegyeddel. A halotti vagy alkalmi beszédeket majd az őszön legalább küldjeki, hogy Stein igérete szerint átvegye.
Ezer bajaim lévén most a tanulók oszlásakor,114 többet nem irhatok, de Nagy Lajos
Korondra menvén, többet beszélend. Isten önnel. Kivánja
barátja
Kolosv. jul. 1. 1853.
Kriza Janos
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 2 oldal.
Címzés (a 2. pagina versoján): Tisztelendő Péterfi Sándor Urnak. Csokfalván.
Megjegyzés: Péterfi Sándor témamegjelölése: Csiki a kereszturi pap elfogva! Stein könyvei

9. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1854. augusztus 31.
Kedves Péterfi Ur!
Örömmel vevém barátságos érzelmű levelét azon kedves beszélylyel együtt, melyet
különösen köszönök – s ohajtom, legyen mielőbb oly kényelmes helyzetben, hogy ilyetén
irodalmi munkásságát is folytathassa. A halotti beszédek majd szüret után se lesznek elkésve. A régi magyar szók, helynevek satb. gyüjtögetésével se hagyjon fel, a mely által legszebb reputatiot115 szerezhetendi magának a tudós világ előtt. Bár Statusunk oly karban
lehetne, hogy Önről is mint kereszturi iskolánk egyik leghűsb támaszává válható egyénről

112
Kőváry László (Torda, 1819 – Kolozsvár, 1907) történész, statisztikus. A tordai, majd a kolozsvári unitárius kollégiumban tanult, jogot végzett. 1848-ban Ellenőr címmel folyóiratot indított Kolozsvárott.
Ugyenebben az évben az Országos Statisztikai hivatalnál kapott titkári állást. Részt vett a szabadságharcban,
annak leverése után fogságba került. Innen kiszabadulva Pesten a Pesti Napló munkatársaként dolgozott.
Kolozsvárra visszatérve feleségül vette Tilsch János unkohúgát.
113
Történeti és Szépirodalmi Zsebkönyv: egyelőre ismeretlen kiadvány, talán más címen, vagy egyáltalán
nem jelent meg.
114
vö: szétoszlás = dissolutio (a diákok szünidőre való eltávozása)
115
reputatio (lat.) ’tekintély, jó hírnév’
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gondoskodhatnék; de ugylátszik, hogy a Statuskölcsön aligha nem elidálja116 a mi garasos
alamizsnánkat – ésígy maradunk tovább is a szép ohajtásokkal, tervekkel, miket nem valósíthatunk a mi cappadociai királyságunkban. – Én most jövék haza a Stojkai borvízről,
hol foldozgatni kivántam gyengélkedő egésségemet. Most frissen is vagyok, addig a meddig. Curet ut valeat.117 Hát a Chef-feli118 viszony miként áll? A mennyiben lehet közeledjék
hozzája, elvül vévén fel: Sustine et abstine.119
Isten áldja, segélje szentlelkével. Kedveseivel együtt tisztelem, s hajlamát továbbra is
kérve vagyok
Önnek
igaz barátja
Kolosv. aug. 31. 1854.
Kriza J.
P. S. Küldök az Esperesnek 50 nagykátét, 100 ábéczét. Rendeljenek tőle, ha az iskolának kell.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 1 oldal.
Címzés (a 2. pagina versoján): Tisztelendő Péterfi Sándor Urnak barátilag. Sz. Kereszturon.
Megjegyzés: Az utóirat szintén kívül, a 2. pagina versoján található. Péterfi Sándor témamegjelölése: Cappadociai Királyság. Gyűjtemény. Csehitfalva.

10. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1855. május 27.
Kedves Péterfi Ur!
Szivélyes levelét vevém, a midőn éppen ezelőtt két nappal inditám utnak az enyémet
az édes apámtól, de a melyet tán e levéllel egyszerre veend. – Abban is irám a Ferencz
öcsém120 leverő halálát; az oly lelkek vígasztalása mint az öné mindig enyhitöleg hat bús
lelkemre, a midőn látom hogy részvevő keblek dobognak a távolban is, kik az én sorsomban osztoznak. Levertt vagyok most is és aggódva nézek a jövőbe egy más, még sulyosabb
vész, a kedves nőm rég fenyegentt[!] betegsége miatt, a mely egy héttől fogva mármár az
inláz széléig terjedett, – Isten mentsen meg az őrülés állapotaig jutástól. —
A kegyed tanári díjára nézve adtam némi intéseket az érdeklettem levélben, hogy t:
i: 100 pengőt kérjen mindenesetre, egy s más körülményt felhozva, kiválólag azt, hogy a
116

elidál (lat.) ’kihagy, kiküszöböl, kiüt, kihagy, elmellőz, szétmorzsol’
Curet ut valeat. (lat.) curo – ’gondoskodik’, valeo – ’egészséges, jól van.’ Cura, ut valeas! ’Élj boldogul!’
118
Itt – ahogy Péterfi utólagos témamegjelöléséből is látható – feltehetően Csehétfalvára gondol.
119
Sustine et abstine! (lat.) ’Légy óvatos és tartózkodó!’ Epiktetos, görög filozófus mondása, amely Aulus
Gellius latin fordításában maradt fenn a Noctes Atticae című művében.
120
Kriza Ferenc (Nagyajta, 1813 – Kolozsvár, 1854) Kriza János egyetlen édestestvére, aki szűcsmester lett,
a szabadságharcban pedig mint honvédtüzér szolgált.
117
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garasos alamizsna néhány harmatcseppjében remélik önök is vidékiekül,121 kik annak
eszméjét terjesztik, részesülhetni. —
A Temetési Szent Beszédek éppen ║ jókor érkeztek. Stein nemrég említést tett volt
nekem arról, hogy várja. Ez egyszersmind azt jelenti, hogy a Kegyed beszédei, ha csak lassan lassan is, csakugyan ki kezdik vívni a méltánylást. Mi egyházi iratoknál nem másként
szokott törtenni. – Én Jakab Elekkel122 együtt igyekezünk ezeket a beszédeket ha lehet
még jobban eladni, mint az első füzetet. Árjegyzékeit nem kapám a levélhez csatolva,
talán csak feledésből maradtak el. Küldje el hát, hogy lássam, el vannak azok Ön által is
ismerve, a miket Stein kővetel. – Gyöngyösi ur sietvén vissza, nem érkezém ittléte alatt a
Steinnali alkut bevégezni. De tartson rá számot.
A tavaszi és nyári beszédekkel siessen, hogy a halottiak után rögtön adhassák. Tehát
julius kezdetére legalább itt legyenek. Nagy Ferencz kapni fog Ujtestamentumi magyarázatot. De mind a két darabra akar-é előfizetni? Vagy csak az elsőre? Szeretném, ha
megirnák. Egyébaránt ║ kijött már a 2ik darab is. Az első darab ára 5, a másiké 4 pengő
forint béfűzve –de kötve drágább.
Idvezlem a Jakab Eleknek küldött regék és székely szavakért. A mint már tudja, mi
ketten akarunk kiadni ilyes gyüjteményt, tehát csak rajta! Irogasson, sőt mások által is
irogattasson össze, bár mi nyers anyagokat, mert annál jobb, minél inkább látszik rajtok
az ere[deti] föld röge és sajátsága. Helyneveket is lehet, azok magyarázatával. Ba[bonás]
szokásokat. Satb.
Isten áldja. De felejtém irni, hogy Kövendre nem lehete Önt kieszközölni, mert
Koronka123 máskép nem reméllett fogadtatást Toroczkón, ha Gál Lajosnak124 nem csinál
helyet. Különben a toroczkóiakkal ugy járunk mint Almással De a mi haladt, nem maradt.
őszinte szolgája barátja
Kolosvár Majus 27. 1855.
Kriza János
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 3 oldal.
Címzés (a 4. oldalon): Tisztelendő Péterfi Sándor Urnak. Sz. Kereszturt.
Megjegyzés: Péterfi Sándor témamegjelölése: Családi gyász. Sz. beszédek. Gyüjtés. Toroczkó. tanári fizetésem 100 f.

121

’vidékiként’
Jakab Elek (Szentgerice, 1820 – Budapest, 1897) történész, levéltáros, Kriza János gyűjtőhálózatának
egyik legfontosabb tagja. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
123
Koronka Antal (Kövend, 1806 – Torockó, 1885) Kolozsvárott tanult, előbb segédlelkész volt Abrudbányán (1825), majd lelkész Kálon (1826–1832), Mészkőn (1832–1842), Várfalván (1842–1850), Kövenden
(1850–1855), végül 1855-ben Torockóra került, s itt szolgált haláláig. 1850-től az aranyos-tordai egyházkör
esperese volt.
124
Gál Lajos (Várfalva, ? – Kövend, 1905) 1855-től haláláig Kövenden volt lelkész. [Az információt ezúton
is köszönöm Székely Miklós kövendi unitárius lelkésznek.]
122
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11. Gróf Mikó Imre125 Tiboldi Istvánhoz,126 kolozsvár, 1855. november 24.
Kedves Tiszteletes Úr!127
Tudomásom szerént Ön évek óta a székely nép beléletét, szokásait, nyelvét és költészetét tanulmányozván s a lakása vidékéni székely nemességgel többfélekép érintkezvén: ismert hazafiuságába s tudományszeretetébe helyzett bizodalommal kérem fel,
méltoztassék az érintett gyakorlati irányu tudománytárgyak körüli nyomozódásai közepette hazai történeteinkre is becses figyelmét kiterjeszteni s ha itt vagy amott olyas régi
kéziratokat, naplókat, krónikákat, történeti följegyzésekkel beirt régi kalendariumokat
stb. látna, mik erdélyi magyar s főleg specialis székely történeteinkre vonatkozhatnának,
különösen ha azok az Elválás128 előtt és után egy-egy század alatt és magyar nyelven
szerkesztvék, azokat nekem akár hibátlan másolatban, akár eredetiben, az én költségemen megkeriteni ne terheltessék; én fáradozásaiért háládatos lenni kedves kötelességemnek sőt örömemnek tartanám.
Magamat jó indulatába, kérésem tárgyát ügyszerető rokonszenvébe ajánlván vagyok
a tiszteletes úr
elkötelezett szolgája
G. Mikó Imre
Kolozsvárt, nov. 24.én 1855.
Lelőhely: KmÁLt. [Fond familial Mikó–Rhédei, Nr. Inv. 1168. IV/150.] és KvEKt. Különgyűjtemények [gróf Mikó Imre levelezése, Ms. 3567. I/44.]
Másolat, 1 oldal.

12. Tiboldi István Jakab Elekhez. Székelyszentmiklós, 1858. június 26.
Kedves Tekintetes úr!
Közlebbről postán küldött levelemben tett igéretem teljesítéséül küldök 36 számból
álló népregét K. Kedei Pál János becsületes székel embertől, aki csiki zsögödi méltóságos
Mikó Antal129 úrnak Kolozsváron tanuló Bálint fia Kedébe hozatalára van küldetve ezúttal.

125
Gróf Mikó Imre (Zabola, 1805 – Kolozsvár, 1876) történész, politikus, aki Kriza János gyűjteményének
létrejöttében nagy segítséget nyújtott. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
126
Tiboldi István (Tarcsafalva, 1792 – Nagykede, 1880) a levél írásakor Kis- és Nagykedén volt tanító. Kriza
János gyűjtőtársa. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
127
Mikó Imre itt téved, mert Tiboldi István sohasem szolgált lelkészként, bár ekkor a tanítói és lelkészi
képzés nagyon közel állt egymáshoz, így lelkészi vizsga letételével Tiboldi is lehetett volna azzá, ahogy
azt – mint magasabb státuszú hivatalt – többen javasolták is neki.
128
Az elválás legvalószínűbb jelentése ebben a szövegkontextusban: Erdély önálló fejedelemséggé válása
(1571).
129
Csikzsögödi Mikó Antal 1875-ig Csíkszék főkirálybírája, 1876-tól Csík vármegye első főispánja volt. Fia,
Mikó Bálint (1843–1919) később szintén főispán lett (1882–1905).
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A küldött regék közt vagyon egy kettő[?], mely tán elmaradható lesz vala. Néhányat
egy szegény ifjú csizmadia a szomszéd faluban íra s ada nekem, ő azokba olyan szókat is
ejte, íra be, milyek a mástól hallott ily szerü[?] regékben nem hallatanak: p. o. erény, év,
nő, szoba, rögtön, s én az efféléket mind népregékből kihagyám. A többiket mind a nép
ajkáról vettem, úgy írtam le; hanem nehányon itt ott mégis némi kis változtatást csak
tennem kellett. – Az ily népies, mind más költemények is az Imaganatio[!] szüleményei
ugyan, de a Ratio a bíráló fölöttek, azért változtatnom kelle itt-ott keveset: p. o: „egy fiúcska s lányka eltévedtökben 7 évig lakoztak egy havasban, ruházatjok úgy elszakadott annyi
idő alatt, hogy meztelen maradtak mindketten s később egy farkas egy sipot ad a fiúnak
s a fiú a zsebébe dugja a sipot.” Hol az úgynevezett beszédmondók efféléket ejtettek több
helyeken, csak az olyanokban tettem változtatást, s egyéb aránt úgy írtam le mind, mily
szókkal a nép mondja – megbizatásom szerént. – A leírásban orthographiára130 kevés figyelmet fordíték, úgy is, ha kinyomtatási célból gyűjtetődnének is az effélék ide hátrábbra[?] – szerkesztői mív kívántatnék a kiadhatókra.
Még cigány is monda fel nehány regét nekem s különösen két cigány olyant monda
vagy kettőt ugyan hosszat, mintha ők Tassót s Miltont mind összevissza olvasták volna, – nehány pipadohány vala jutalmok, sat.
Miután a küldötteket tisztába írám, még kihallgaték nehány effélét, de azok nagyobb
részben összezavartan mondatának a küldöttek nehányjával. Csakugyan idehátrább válogatva még jegyzegetek afféléket, s ha a mindenható egészségegemnek[!] kedvezend, más
egyéb a célravalókkal is a lehetőségig foglalkozni el nem mulatom.
Mikor múlt év vége táján olvasék egy füzet afféle népregét e cím alatt: Gál György
Magyar népmeséi gyüjteménye,131 kiadják Kazinczy Gábor132 és Toldi Ferenc” – azok
között találék egyet, mely az általam közelebbi télen küldött regék egyikével s amellett
ugyan közel súrlódék el, úgy a most küldöttek közt is lehet olyan, mely a Pesten netalán
azidő után még kinyomottak vagy kinyomandók valamelyikével összehangzand, de úgy
hiszem én, hogy ha bár lesz is, de kevés lesz olyan a most küldött több számú között.
Közlebb következő júliusi hó 10ke táján Háromszékre szándékom bemenni, jövő-menő utamban is valamit célunkra kutatandó. Ha szerencsés lennék elindulásom idejeig a

130

ortographia (gr.) ’helyesírás’
Gaal György magyar népmesegyűjteménye I–III. Pest, 1857–60. Kiadták Kazinczy Gábor és Toldy
Ferenc.
132
Kazinczy Gábor (Berettő, 1818 – Bánfalva, 1864) irodalomszervezőként, műfordítóként, politikusként,
költőként, publicistaként és országgyűlési képviselőként volt ismert; az MTA levelező tagja, a Kisfaludy
Társaság tagja volt. A Vadrózsák gyűjtőhálózata szempontjából népköltészet iránti érdeklődését fontos
hangsúlyozni. Kazinczy maga is gyűjtött meséket Borsod megyében az 1850–60-as években, ezek azonban
soha nem jelentek meg (a kéziratokat a MTAK Kézirattára őrzi). Emellett foglalkozott mesefordításokkal,
tervezte a Népek meséi sorozatot, amelynek a nem magyar népköltészet magyar olvasóközönséggel való
megismertetése lett volna a célja (vö: Domokos M. 2007b, 2008a). Megjelentette Majláth János Magyar
regék, mondák és népmesék (1864) című gyűjteményét magyar nyelven, illetve Toldy Ferenccel közösen
elkészítették Gaál György népmeséinek magyar kiadását (1857–1860). Utóbbi kötet ismeretéről számol be
Tiboldi István ebben a levelében.
131
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Tekintetes úr lehető szíves közbenjárása által Tisztelendő Kriza János úrtól értesítést vehetni arról, hogy mennyi összeg kivántatnék a kiküldött adomákra nézti vállalat netalámi
útba indíthatására – én azon T. úrtól, – kihez menendő vagyok s aki meg sem vonja, mint
újból nyilatkozék, tett igéretét az adomákra, csak tudni vágy, hogy menyi összeg kívántatnék – én elhoznék annyit, amennyiről Kolozsvárról értesülést vehetnék.
Tudom, mind a Tekintetes úrnak, mind Tisztelendő Kriza úrnak – kihez még írtam
róla ez ügyben – ezer bajjal van terhök, azért az effélékről engedelmet könyörgök, annyit
is azért levék bátor tenni, mivel az Adomákat többen várva emlegetik vidékünken. – A
küldöttek kézbesültéről bár egy becses sort könyörögve maradok a Tekintetes úrnak
alázatos szolgája
Tiboldi István s. k.
Sz. Miklós. 1858. 26 juni
Lelőhely: ismeretlen. [feltehetően: MmÁLt.]
Címzés: Tekintetes Jakab Elek úrnak alázatos tisztelettel Kolozsvár.
Megjegyzés: A levélről az 1960-as évek végén készített nem betűhív másolatot Olosz Katalin.
Ekkor az a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtárban volt található, a Székelykeresztúrról elhozott
anyagok között (Vegyes kéziratcsomók, irodalmi, politikai és egyházi iratok megnevezés alatt, akkori jelzete: 0399 volt). A keresztúri kéziratok egy része, köztük ez a kolligátum is 1975-ben átkerült a
Maros megyei Állami Levéltárba, ahonnan többségük 2010-ben a Hargita megyei Állami Levéltárba
vándorolt. Mivel az anyagot még Marosvásárhelyen az Állami Levéltárban átszámozták, és a kolligátumot, amelyben ez a levél is volt, tematikus csoportokra szétszedték, a levél egyelőre visszakereshetetlen. Annyi bizonyos, hogy a Hargita megyei Állami Levéltárba nem került át. A levelet itt Olosz Katalin
(50 évvel korábbi) helyszíni kézírásos lejegyzése alapján közlöm.

13. Tiboldi István: Előzmény. a Táncz-Mondókákra.
kiskede, 1859. május 20.133
Mintegy négy évvel ez elött felszollitattam vala népmondák, példabeszédek, tájszók,
népregék s más affélek gyüjtésére vidékünken. Én e részben mind ez ideig tettem, a mit
tőlem kitelhetőleg tehettem. Közlebbről[!] ujjabban sürgettetém több affélék közlésére,
többek között még arra is, hogy szedegetném öszsze az ifiuság által a tánczvigalmokban
mondatni szokott rövid apró rimeléseket, versezeteket is. Én a felszollitás után elsőben
főképen az effélékre terjesztém ki figyelmemet, egyebeket sem mellőzendő ide hátrább,
ha a környülmények úgy hozandják magukkal.

133
Az alábbi szöveg Tiboldi István táncszógyűjteményének bevezetőjeként íródott, melyet feltehetően
Jakab Eleknek írt és küldött.
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Több felől gyüjték hát ilyeneket: több irni-tudó ifiut felszolliték vidékünken ilyesmik
közlésére, kik nem kis számmal közlének velem afféléket mind ez ideig, de már többhez
vagy igen kevés vagy semmi remény közlebbről.║
Mielött a gyűjtötteket tisztába irnám, hellyén való dolognak itélém a videkünkeni
tánczvigalmi szokások és rendtartások némi ismertetését ha csak futólagoson is előre bocsátva küldeni el azokat az érdemes felszollító urnak:
Szokásban volt régibb időtől fogva főképen itt a kis Fehérnyikó mellett s a körülvaló
több faluban a tánczvigalmokban tanczolás közbeni apró két, három, négy s több-soru
verselés, rímelés, s eddigi tapasztalásom után megvagyok győződve arról, hogy e házának
egy vidékén sincsenek az ilynemű verselések éppen oly nagy divat s bövségben mint e
tájékon föként husz, huszonöt faluban
Viszszatekinték gyermekkori idömre s most is jól emlékezem arra, hogy midőn az
anyám engemet is elvitt magával a tánczvígalom nézésére, volt ott nem egy anya és apa,
ki tánczolni csak akkor kezdett fiacskajának azt biztatva gyakron ismételve mondogatá jó
kedvében: ║ Szollj fiam valamit a táncznak! mondj te is fiam valamit! Aztán volt, ki akart
mondani s mondott semmít, volt ki többet is mondott semminél s mondott valamit
Nehány év alatt jelen valék nehány lakadalmi tánczvigalomban, ott nem egyszer hallék ilynemű verseléseket a tánczoloktól s fökép mikór ugynevezett lassu czigánynotára
tánczolának, akkór énekelve is többen dudolának egyszerre afféle kis népdal formákat, itt
ott hallott, régibbke időből maradott rövid énekecskéket.
Az ilyeket közlés nyomán s a szerént is a mint gyermek idömtöl fogva eszembe jutának
ide öszszehalmozva küldöm most
Szokásban van e vidéken az is, hogy a szülők sokadalmi alkalommal venni szoktak még
pedig gyakran olvasni tudó fiaiknak olyas apró históriácskás verses, pongyola népdalos
könyvecskét vásárfiában, aztán a kissebb s nagyobb fiuk azokból sokat előmondogalnak
ropogtatva a tánczvigalmokban. ║
De néha olyan tánczoló ifiutól is ki soha ábécét sem tanolt, lehetett hallani olyan verselést, ha félszegűl is, a mely ujjadon ujj volt, mi az ő fejéből sült, a mint hozta az alkalmatosság magával, mint szeretőjéhezi vonszalma[!], kivel tánczolt sugta neki belőlről,
kiütött néha rögtön is szerető szive érzelméből.
Itt közlebb[!] ismeretes vagyok kiválva egy népesebb falu lakóival, hol nagy mértékben divatoz vala kivált az ifiak között az egymássali tréfás elmenczkedés s olykór kentelen
is tűrni kellető gúnyok. Itt s még nehány faluban tudom hogy ha olyas együgyüség, vagy
gondatlanságból ejtett botlás, némi apró lopogatás, tílos szerelmi kalandok napfényre
találtak kerülni, mindjárt találkozott egyén, csak az otthon tanoltak közűl is, ki az ily eseményeket kádenciás, rimes mondatokban olyas páskvill formában terjeszté el a nép ║
között. Az ilyesmik aztán vasárnapi szűnórákban s tánczolás közben is csemege gyanánt
voltak az ifiaknak, valamint másnemü apró verselés is egy időben
Szokásban van még ma is, hogy miután a mezei munkátol szabadul összel a nép több
ifiu nő s leányok kibérelnek egy tágasabb szobát a faluban, oda gyülnek öszsze fonni az
esvéli órákonn, a mi tart körülbelöl egy vagy másfél hónapig. Az ily fonógyűlésben majd
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minden leány szeretője egy egy ifiu legény elel szokott menni. Ott a leányok néha külön,
néha a legényekkel együtt énekelnek rövid dalokat, világi éneket s olykór zsoltárokat is
Az ifiak néha tréfát üznek egymással, vagy pedig olyas tánczolás közben is mondatni
szokott versekhez hasonlókat mondanak elé, vagy pedig olyas tündérrégék elbeszéllésével
tőltik az estvéli órákat. ║
Még az arató kalákákban is, melyek rendszerént víg hegedüsző[!] mellett szoktak
végbemenni, úgy az egyes arattató gazdák cselédjei, ifiabb napszámosai között is, kivált
mikór bőv és gazdag aratás vagyon, gyakran hallatnak vagy maguktól kigondolt vagy
mástól hallott ilynemü verselések, ha ferdénn, ha félszegűl is. Elég a neki hogy az életnek
majd minden fordulatában, mikór az idők nem valának gonoszok, mindig hallattak efféle
versezetek.
Volt helység, melyben midön az ifiuság tánczvigalmot tervezett bizonyos időre,
öszszegyült előre s egymással versengve tanolgattak, hogy kiki milyen verset mondjon a
beállandó tánczvigalomban.
Néha e volt vasárnapi órákon a kátékizmus. – Volt egyén, ki diáki pályája közepén
félbehagyván tanólását a főiskolában, hazament gazdának, az ifiak az ily egyént, kinek
tudták ║ már hajlamát verselésre, felszollitották hogy irjon szamokra valami tanczban
mondandót, a ki irt is nehány ívet vagy rogtönözve[!] vagy nem rogtönözve s az olyanokat
betanolván az ifiak ropogtatták a tánczvigalmokban. Én az ily iratról hallottam hírül, de
kutatás után is, mint régen irtat kézre nem kaphatám. De se baj, azon kivűl is reményem
fölott[!] kapék feles számmal, ha az nagy részben szalma is. Szalmának is van becse ott
hól a széna, sarju szűk.
Volt olyan ifiu is, ki mint többet tanólt, a táncoló-háznál beülvén egy szegletbe a mellette elmenő tánczosnak közbeközbe adogata szájába egyegy rimes mondanivalót, kit olykor ugy megtamadtak effélékért, hogy nem tudta melyiknek feleljen.
NB Mikor vidékünken kivált a kissebb falvakban tánczvigalom esik, abban megjelennek nem csak az ifiu legények s leányok, hanem az ifiabb házasok, az őregebbek is, meg a
gazda s szolgalegény is. Van ott egy föbb, ki elrendezi a tánczót ║ társakot oszt, leanyokot,
ifiu nőket, egyszer a legénységnek, másszór a házasoknak, másszór a más faluból jött
legényeknek
Sokszór a legény maga választ tánczoló leány társat magának, kihez legnagyobb
hajlama, kit leginkább szeret, kit a mulatság végéig is nehezen enged oda másnak, őrzi
féltésből is. – Minden osztálybeli táncos rendszerént három három nótát jár el egymás
után, melyeknek többnyire ketteje magyar, a más lassu czigánynóta. Ha tágasabb a
táncolószoba, legények, házasok több számmal felállnak egyszerre tánczolni. Sok van,
ki ilyenkór, mint a táncot járja, mondogat apró versecskéket szenvedélyesen, ha szinte
csonkabonkán is.
Mikór már többszámu ily verseket gyüjtöttem vala össze, csodállám, hogy lehete többek között csupán csak leányról oly sok változatossággal annyi különbfélének elő teremni, de mivel több különböző főből sültek, onnan van a különbfeleség[!], mi, hiszem hogy
untató is az olvasónak, de türelem kikérés erröl, ha türelmem volt a gyűjtésben.║
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NB Még ez órában is jól emlékezem arra hogy midön kis koromban tánczvigalomban
valék falunkban el-eljöve oda a szomszéd M. faluból tiz vagy tizenkét az időben hírestánczu
legény is mind hoszszu báránybőrsapkával, egyet-kettőt kivéve mind sarkantyus csizmával. Ezek tánczoltak aztán pároson is ki leánnyal ki ifiu nővel. Egyegy nótát eljártak csak
úgy magukra társ nélkűl is verve öszsze sarkantyujokat, közbeközbe mondogatva rövid
szerelmi versecskéket is. Volt csengés, pengés, bongás Ki tettek magukért űgyesen ám. E
táncosok közül (56 év után) három ma is jó erőben él a szomszéd faluban. Jól mondotta
vala egy ismeretes magyar költő: B: D: Ember az a ki magyar-tánczhóz jol terme, örüljön
Életerő s éltes szikra feszitti erét.
Volt helyel helyel olyan legény is az időben, ki féltallér-nagyságu kettős duplázott
aczélsarkantyutaréjjal jelent meg a tánczvigalmokban, hogy tánczközben annál nagyobb
csengést, pengést idézhessen elé. ║
Már ma vagy igen ritkán, vagy teliesleg nem látható a sarkantyus csizma a tánczvigalmokban, egyegy kocsis ha néha néha jelenik meg ilyesmivel azokban.
Közlebbről miolta a politika egén tornyosulni kezdének a kétesen fenyegetö fellegek
ritka a tánczvigalom, vagy ha esik is nehány éretlen fiatalság közt – szomoru úgy szollva
s élenktelen az.
Szokásban volt eleitől fogva mint közlebbről is, hogy mikór kűlső, más falusi ifiak
mennek tánczvigalomba valamely szomszéd faluba, a helybeli ifiu legények szokott
székel-barátságból elelhívják, vagy a menni nem-akarót azok közűl mintegy erőszakoson
elviszik ottan ottan borra, vagy többszőr pálinkára s mikór aztán erővel itatják őket s
mind barátságból, de néha túlvitt barátság ez illedelem határin kivüli: Neha megtörtént,
hogy a tapasztalatlan nevendék ifiakat annyira leitatták mind barátságból, hogy más nap
is betegek valanak a miatt. ║
Még a borozás, palinkázás közben is az ifiak olykór egymással vetélkedve mondogalnak
ilyen versformákat jó kedvökben borról, leányról, s egyébfélét is és a milyeket az ivásról
olvashatni e kis gyüjteményben, nem azt jelentik azok, hogy a kik effélék mondásával
múlatták magukat, s mulattatták ivó társaikat – mind iszákosok lettek volna; sőt inkább
a legjózanabb életü szokott mondani legtöbb effélét, miket vagy maga gondolt ki, vagy
mástól hallott, vagy itt ott költők dalait olvasván, azokböl[!] többszámut elésorolt.
Láttam régebben olyan ifiut is, ki tánczolás közben balkezében egy üveget fogott félig
pálinkával, jobb kezével a leányt forgatta csendesen, megmegállott, köppintett az üvegböl
nehány kortyot s minden köppintésre egyegy verset mondott az ivásról, leányról, s más
dologrol, ismét tánczolt, ismét megállott, ismét köppintett s verselgetett.
Sajnos és boszszontó többek közott[!] az hogy a rontólag s ártalmason működő pálinka║ivás miatt mind a régibb, mind az ujjabb időben nem egyszer történtek az ifiak közott[!] a
tánczvigalmokban öszszekoczczanások, veszekedés, öklöződés, üstökvonások szeretőféltés, vagy egyéb okból is. Az effélék nem igen kellemes kádentziák valanák[!]. – Fájdalom!
közlebbről még inkább eláradott az ártalmas pálinkaivás sok helyen. mind a mellett is a
tánczvigalmakbani verekedések nehány év olta gyérebbek valának mint eddig. Mostanság
a tánczvigalmok többnyire a tiszthatóság engedelmével tórténvén[!] kérelem útján, a
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falusbiráknak szoros kötelességökké téteték, hogy a múlatságokban semmi kihágást, rendetlenséget meg ne engedjenek kemény büntetés alatt, mire több helyen a csendőrök is
űgyelettel valának.
Régebben a tánczvigalmakbani verselés, rimelés között sok alacsony, több illedelem
elleni is hallatott, milyek olyas szemérmetlen ifiak, inkább szolgalegényektől sültek, de
ma ily botránkoztató alyas verselések nem igen hallhatók.║
Ez évi Májusi hó 3-dik napján egy lakadalmi örömünnepre valék hivatalos e kicsin
faluban, hol jelenleg vagyok, midőn egy középrangu leány viteték férjhez a szomszéd faluba, ott többek között figyelemmel kisérem a menyaszszonyi ajándékok beszedését:
A még meg nem hütölt leány ült az asztal megett a nyoszolyóaszszonnyal. A kiadó gazda
az asztal mellett álla egy ifiuval. Mikór az elsö ajándék bététetek[!] az asztalra, a kiadó gazda kezébe vevé azt s magasra felemelvén mondá a begyültekhez inkább az örömleányhoz:
Halljon szót öröm-leány! A kegyelmed mostani útazásáról s közülünk való eltávozásáról N
N uram kedvesével együt megemlékezvén, megtisztelni kivánja kegyelmedet ennyi ajándékával, melyet itt általam felmutatva lát, ezt ne elég neven, csak jó neven vegye, igéri magát N
N uram (itt neve is kimondatik az adónak) hogy ha Isten élteti, szivességét kegyelmed iránt
ezután sem vonja meg, sőt többre is kiterjeszti. – Erre köszönetet szovalla egy ifiu ember
az örömleány nevében és képében a következőkben: ║ Igen hálaadó szivvel veszi az örömleány N N uramnak mostan beadott kedves ajándékát s igéri magát én általam a költsönös
szivességre és szolgálatra az adott jókért, mire az Isten segéllje is, ohajtva kivánjuk. Minden
külön ajándék bevétele után, a mi állott: asztalkeszkenők, kézbeli s nyakkeszkenők, pénz,
párna, kés, villa, pléhkalán s cseréptányérokból – mind annyiszór ismeteltettek az előbbi
szovak a kiadógazda s a visszafelelő megbizott által körűlbelől 32 versen, mi ritkaság ily
kicsin falu lakoitól s tartott e szertartás mintegy harmadfél oráig. Azután volt a meghütölés.
Később asztalhoz ültünk egy tágas szobában egyszerre 62ten a fennfórgódókon kivül. Etel
után az ifiuk tánczát néztem mintegy két óráig kiktől ottan is hallék s jegyezgetek is nehány
verses mondatot. Minthogy az effélék gyüjtésére valék felszollitva, helyén valónak látám a
tánczvigalmi szokások s szertartásokról futólagoson ennyít előre bocsátni.║
Gyüjték hát az eziránti felszollitástól elkezdve mostanig annyit, a mennyit lehete. De
én többre terjeszkedém mint megbizatásom vala: Nem csak a tánczvigalmokban; hanem
itt ott a nép között, fonók közt megjelent ifiak között, arattató s másnemű kalákákban,
apró ifiu társaságok, poharazás, játék közben s egyebütt is mondatni szokott rimes kiejtéseket, versecskéket, miket felkarolhaték, milyek gyermekségemtöl fogva több helyen
hallottakból eszembe jutának – ide öszszehalmozva ha rendetlenűl is, küldöm a következő íveken:
Volt egyén, ki látván, hogy effélék gyüjtésében foglalkozom, csodálkozását jelenté, hogy
miert bibelődöm én efféle apróságokkal; de a ki nem látta által ezek gyüjtésének czélját.
Vannak ugyan a küldöttek között ugyan csekélyek is, milyenek sülhettek együgyüen attól,
a ki mondotta azokat, de már maradtak azok is tarkánn a többi közt. ║
Talán találkozhatna oly egyén is, ki tétovázás nélkül rá mondana: hogy én ez irtak egy
részét talán valamely ökörnyomból, vagy szemétdombról szedegettem fel, de ha van azok
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között untató, vannak itéletem szerént nem megvetendők is, sőt annak, a ki olvassa, szeme elött ujjadon ujjnak tetszőkis.
Minthogy csupán csak leányról annyi egyforma mondás, versezet van, erre mondhatná tán valaki, hogy az ily nemükre hivatkozólag tán jobb leszsz vala az únalom kikerülhetése tekintetéből minden tíz tízből csak egyet egyet hagyni meg s irni le, csak az a baj vala,
hogy nem tudhatám melyik legyen a tíz közül az az egy, a melyet meghagyjak s mely az a
kilencz, melyet elhagyva hányva félredobjak.
Ha az érdemes felszollitó T. uron kivűl más valaki ez irkát kézbe kapva nétalán s
itélgetne, hogy több csekélyet is ide halmozék megvagyok győzödve arról: hogy az érdemes felszollitó T. T úr nem ítél meg engem a Közlőt.
K. Kede. 1859n Május 20.n
Lelőhely: MTAKK [Irod. 8-r. 178 I. 91–98v]
Autográf, 16 oldal.
Közölve: Kriza J. 1863. 542–543. (r.), MNT III/B. 1956. 351. (r.)
Megjegyzés: A szövegben tollal szakaszok kijelölése látható, ezek feltehetően egykorú jelölések
(valószínűleg, hogy így választotta ki a maga számára Kriza János a Vadrózsák jegyzetei közé bekerülő
szövegrészeket). A szövegben megjelenő ceruzás bejegyzések, aláhúzások valószínűleg XX. századiak. Tiboldi István ezen írása bevezetőül szolgált a táncszavaihoz, amelyet feltehetően Jakab Eleknek
küldött el, aki azt utóbb vagy közvetlenül Kriza Jánosnak adta át, vagy az előbb Mikó Imréhez, majd
onnan Kriza Jánoshoz került. (Utóbbi feltevésre ld. a 32. levelet.) Ez a leírás a műfaj 1. részletes ismertetése a magyar szakirodalomban. Részletei a fent jelölt két munkában jelentek meg, teljes egészében
a gyűjtött táncszók fennmaradt részével együtt az Olosz Katalin által sajtó alá rendezett Vadrózsák II.
kötetében kapnak helyet.

14. Tiboldi István Nagyajtai kovács Istvánhoz.
kiskede, 1860. szeptember 20.
Méltóságos cs: kir törvényszéki tanácsos úr
tiszteletre méltó jó uram!
A Méltóságos úr hozzám útasitani méltoztatott becses levelére tartozó válaszomot s
tudósitásomat e levelemnek tán untig hosszadalmasságáérti engedelem kikérése s a késői
választétel alapos okai nyilvánitása mellett ez alábbi sorokban teszem meg:
Midőn 1858ban szerencsés valék N. Ajtán tisztelhetni a Méltoságos urat, ugyan akkór
Háromszékről Orbai délkeletén fekvő Papolczról vevém vala visszatérő útamot Tks Vajna
Dénes úr nms lakházától, a ki engemet, mint régibb ismerőst időtöltésül hívutt[!] vala meg a
nyári napokra magához. Azon jo T. ur mult 1859k év tavaszán ujabban meghiva levele által,
de, mivel akkór többféle irkáim valának kitisztálandók, s egészségem is mint már korosnak
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gyenge vala oly nagy útat tenni, – a bemenésre nem vehetém rá magamot. Folyó év májusa
végén ujább meghivó levelet vevék azon Tks urtól azon becsületszóadása nyilvanitása mellett, hogyha bemenendek, a szekeresbért kifizetendi hiba nélkül (úgy is lett)
En tehát neki fanyalodám s Junius 6án indulva bemenék az irt helyre s csak Augustus
én
12 jövék vissza ide Kis Kedébe: hol ma is vagyok. Elindúlásom elött nehány nappal a Sz: Kereszturi póstán (hol akkór egy magyarúl nem tudó igen ifiu expeditor vala)
tudakoztatám, hogy nincsen e ott nekem szollo level valahonnan, de nem vala a felelet szerént Haza jövetemkór egy rokonom adá meg nekem a Mlgs úr becses levelét
mint Beszterczéról szollót, melyet Háromszékre menetelem után egy héttel talála a Sz:
Kereszturi postán. Én e szerént a Mlgs urnak Aprilis 12én költ becses levelét csak Augustus
12én vehetém kezemhez s ezek okai, s nem hanyagság a késői válasz és tudositásnak.
Haza jöttöm után közel 12 napot tölték némi irkákkal, hogy Augustus végén mint
kétségtelen alkalommal Kolozsvárra ment falunkbeli T. lelkésztöl elküldhessem. Aztán
Augustus utolsó napján estvére Énlakára menék T. Lelkész Vas Pál urhoz, a ki más nap,
Sept 1sőjén reggelizés után egy Kerestely Sámuel nevü, értelmes, és ║ olyas régiségek vizsgálásában szenvedélyes, ma 80 éves, még magát jól bíró öreg embert hivata lakába. Ezen
jő[!] öreg elvezérle engemet azon nevezetes helyre, hól az ugynevezett Jenő asszony vára
vagy mások szerént Jenő vára bizonyosan létezett valaha. Az itten volt vár nagyszerü lehetett egykór hajdonában, különös elöttem, hogy erröl oly kevés tudomásom vala nekem
s még sok másnak mind e mai napiglan. A jó öreggel két óráni időt tolték e helyen pontos
vizsgálatban.
Azon hely, hól a vár létezett egykór, Énlakától nyúgotra fekszik, a Firtoshegy felől a
falutól nem több mint száz s egy nehány lépésnire oly rejtett helyen honnan semmi kilatás,
még a szomszéd falvak határára sem, az Énlaki határon kívül közelre, csupán az egy fertály órára eső Martonos halmosabb határa kevés részére. E kívül a várhelyről csak a jókora távulságra[!] eső Siklódi határ magasabb csucsai északra, délre a még távolabbi Sz
Kereszturi erdők fentebb álló részei láthatók. Szoval, valamint a Firtosi vár helyéről nagy
messze, ugy e helyről igen kevés tájra láthatni. Az Énlaki templom, mely a falu közepe
táján egy magas dombon áll tornyával, több távolabbi falu határai magasb részére láthato,
de ez a csaknem onnan puskalövésre eső várhely eppen nem latható azon helyekről, honnan a torony a közelre eső alantabbi hegykarok miatt. – A várhely lankáson lejtős, csak
igen kevéssel lejtősebb a Kolozsvári piacznál. A jó őreg vezetőm mindent megmutogata,
mi itten arra ílló[!] vala, igen, hogy a felszántott új ugar alatt, mely helyen vonúl el ma is a
volt vár földben levő alapja, mi mútatás nélkülis helyen helyen jól észrevehető akárkitől is.
A várhelyétől mind északról, mind délfelöl kívül a köfalak alapján jóval lejtösebb a hely,
mint a vár belterülete volt. Nyúgotról egy két hasáb szántóföldet kivéve, a Firtostetőig
fel folytonoson meredekebbé s vápahupássá[!] válik a hely, a határ. A várhelyen alóbb
nyugotra , a falu felől be a közeli faluig kétszer lejtősebb mint a vár felszine s területe ma.
Ezen várhely a legszebb hely az egész Énlaki határon s a leg sikeresebb s leggyönyörübb
buzát termi ma. A szántok délről északra s viszont szántatnak át mind kétfelöl a földben
rejlő köalapok fölött. ║
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Azon családok, kiknek szántóföldjeik a várhelyen átmennek,: Szabó, Bíró, Simén,
Demeter, Vas, Györgyfi, Kerestely családok, mint székel földészek. Minthogy a hely lánkás
és a több száz év alatt, felszántott, fel is kapált s igy puhult föld a záporok mosási által bár
kevéssé észrevehetőleg is csak szállott valamit alább a földészek hát, kik Isten tudja mi
időtöl fogva ott szántogatnak, a vár földbeni alapjábol ottan ottan kiásogattak, feszegettek annyira, mennyire beszántatik a föld, hogy az eke bele ne akadjon. Bizonytalan mily
mélységre van a földben az alap, e nem igen ásatik, mivel mint mondatik, oly keményen
összeforrva a kövek a mésszel, hogy baj élválaszthatni egymástól.
E helyen láthatok régi különös égetett cserép s tégla darabok, kihányt darab mész
itt ott, oly kemény mint a kő. Egy régi tégladarab általam köhez üttetvén csengő hangot
ada. – A várhely északi oldala felső szegleténél áll csak közlebbröl[!] kihányt rakás kő,
e kövek egy részének oldalán a rájok ragadott mész oly keményen ül, hogy nem kis baj
kővel is leverni onnan.
Oly helységben, hól szűk a kő, bár mi erővel is kiásnák az ily váralapot, de itt az Enlaki határ némi részén oly temérdek mennyiségü a kö, hogy sem szántani, sem kaszállni nem lehet,
sőt az öreg mutata egy darab oldalos helyet nekem, honnan a sok zápor ugy elmosta a használható földet, hogy csak a kövek maradtak többszámu hold földön s én mondám ra: Tán
jobb lessz vala, ha a zápor a köveket seprette volna el s a használható földet hagyta volna meg
Ez a sok kő oka, hogy csak arra van vigyázat s volt az alapkövek kibontásával, hogy az
eke bele ne törjék. – A várhely also, napnyugoti s igy falufelőli részén aloll, van a várterületnél lánkásabb egy szomszéd szántóföld, melynek birtokosa, ha szinte akarna is, el nem
tudna elszántani a felső szomszéd szántóját, mert azon alsó szántóföld felső barazdája a
volt vár belsőköfala alapjának hosszában mintegy a szántóföld harmad részéig ma is jól
láthatólag kiálló kövei mellett suhan el.
E helyet igy megvizsgalám s átrándúlék onnan Korondra is, de mivel az ottani borvizröl
eltávoztak vala a vendégek, két ismeretes nemes nőn kívül, ott keveset mulaték s e hó
ötödikén visszatérvén, rá szánám magamot s diáki idömtök fogva most 7tedszer s hiszem
utolszór életemben, csak egyes egyedül ki- ║ mendegélek a Firtos tetejére ott szinte óráig
mulaték nézdelve messze vidékekre az erősitő levegőn, méregetém lépéssel a Firtosi vár
helyét is, melynek szélességét 90, hosszát 112 lépésnek találám. Diák koromban 1814ben
még egészben áll vala ott a kisszerü templom kőfala a várhely közepén.
Ugy van de Enlaka melletti Jenő vára nagyobbszerü vala ennél, igen mert én azt 7r
ső
1 napján (e hóban hát) nagyobbacskákat lépve, mint rendszerénti jártomban szoktam,
mind északról délre, mind keletről nyúgotra, mindenütt, kétszeris megmérve lépéssel
180: száznyolczvan lépésnek találtam egy köalaptól a másikig.
Az öreg mondá: (kivehető is vala) a nagyszerü vár négyszegletü volt, csakhogy mindenik szeglet kerékfalforma hajlásu volt kissebb körben. Öreg nagyapjátol hallotta vala
azt is, mint ő mondá, hogy a Firtosbeli vár e Jenő várának a fellegvára volt s abból ebbe
gyakori közlekedés folyt, a nép ajkán úgy forgott szajról szájra tovább adattatva, hogy a
Jenő vára a Firtosbelivel egykori epitmény volt, de hogy kik épitették arról nem hallottak
(az alábbi köniiratból[!] tán kiviláglik)
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A vár nyúgoti oldalának délfelőli részén alól láthato némi kőház alapja mintegy 60
lépésnire, de erről tudva van, hogy sokkal későbbi épitmény volt, innen azon helynek
s még abból, az oly közeli várhelynekis, mely sokkal s ugyan sokkal régibb. Militia nevet adott s mond ma is az ottani nép. – A várhelyen alól egy elhanyagolt kis forrás,
kaszálló helyen. Távulabbka[!] a faluba menő út mellett egy nagyobb is. A vár kapuja,
mint az öreg jelekután beszéllé, a vár déli óldalának alsó v. falufelöli szeglete taján volt
hihetően. – E helyen csak közlebbről is, mint többen is mondák több darab vaspánt s
egyéb nem tudhatni ma, mire használt vaseszközök találtattak a földben, de mind oda
vagynak. – Találtatott e helyen egy vas-kovácsűlő is, melyről tán nem érdeketlen ennyit
írnom: A mint a várhely felső alapjából, mint mondák, nem régen feles követ ástak ki, ott a
földbeni köfal mellett találtatott azon űlő is, de mivel a rozsda egészen vastagon boritotta
vala, kőnek lenni gondoltaték s ott hevere soká, a szántóföld végére összehányt rakás kö
között. Azon szántóföld birtókosa, midön búzát vete ottan, borona-nyomatékúl használá
kőgyanánt nehány évig, s használát után mindig visszadobá a rakáskő közé, mely egykór
illyen esetben, nagyobb csendűlést adván, kijöve, hogy nem kő; hanem csupa vas. Az űlő
ma Martonosi Tek. Pálffi Sándor ur birtokában van, kihez egy Enlaki Keresztely N. nevü
embertöl került, melyet a Tit Tek: ur atada használatúl ║ ideig egy Bódi nevü Kovács
czigány zsellérének Korondról visszajövet Sept 5én nézém az űlőt, akkor is kalapálván rajta a kovács. Az űlő idomtalan formáju széle, magasága egyegy előaraszni, mint az írt Tek:
úrtól értettem, mintegy 60 fontot nyom. azon Tek. urhoz ez uttal azon szives kérésemet
intézém: méltoztat azon ülőnek, mint különös érdekü ritkaságnak, nagy gondját viseltetni, még figyelem lehet olyas helyről másunnan reája, közlebb időben is.
Mint öreg vezetömtől értettem, Enlakának régibb neve volt: Jenlak, némelyek
szerént: Jénlak vagy Jénlok s igy lett ebből későbben: Énlaka. Bizonyos úr pedig ugy
értesíte ez utamban, hogy az említett falu neve nem oly régi időben is volt: Jenő-laka.
Váralyai lelkész T. Péterfi Miklos úr is, lakában, ott létemben 7 r 1sőjén mondá, hogy
bizonyosan áll ottan Váralyában egy contractus, melyben Enlaka Jenőlaknak iratik.
E contractust meg is keresi vala megmutatásúl, de eppen indulnia kelle más faluba
temetni, arról pedig, hogy mikór, mely évben iratott azon contractus, igy nem láthatva,
nem tudhatni bizonyost.
A jó öreg a Jenővár helytől mintegy 100 s nehány lépésnire a fő szép helyre vezérle
engem, délkelet felé, ott muta egy helyet, hól nehány régibb cserépdarabot s égett veres ugárszántást s barazdakot láték, s mondá, mit már meg hallottam vala az előtt is,
hogy itt ez elött mintegy 5 v: 6 évvel egy faragott követ ástak ki a szántóföldböl, melyen
bizonyos régi irás is volt. En megtudván, hogy néhai Tek: Pálffi József úr saját lakába
Tartsafalvára vitette vala azon követ, azért 7 r 10én azon faluba menék láthatni az érdekes követ. Elöbb Tekintetes Pálffi Dénes urhoz menék, kitöl úgy értesűlék, hogy közlebb
ottan járván egy igen öreg, siket Szász Pap, mint nagy régiségbuvár, útitarsával, ki is a
Tekintetes úrnak is jelenlétében pontoson[!] megvizsgálván ottan az emlitett követ, az
elporlotton kívül az alábbi irást talalá azon, mit a T: Tek: ur is lerajzolva átada nekem
eképen:
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DEO. MARTI.
T. AEL. CTRES.
TIANUS. PRAEF:
COH: IIII L. HISP:
EX VOTO POSUIT ║
a kő háromláb magas, idomtalan faragással. Az öreg vizsgáló mondá: hogy e három
betű COH annyit tesz mint COHORS a négy IIII hihetőn tesz: hogy negyedik, az L. HISP.
Legio Hispanica. Több olyas követ is ástak ki azon helyen, de majd kicsin jelentésüek,
mint mondatik, lekopván az irás azokról, azokatis megkeresni el nem múlatom
Hallottam vala régebben, hogy a Parajdi havason is volt volna egy vár, Rapsóné vára
nevezet alatt. – erről ez uttal csak ennyit: Kecsetben lakik egy Kalmán N. nevü közel 80
éves öreg mester, ki több társal hegyes, kösziklás helyeken ércztartalmu kövek keresésében barangolva tölté idejét néha néha. Ez iskolatanitó közlebbi útamban mondá nekem,
hogy járt legyen azon Rapsóné váránál is. Ezelött mintegy 30 évvel egy B. E. nms ember,
kincskaphatás reménye alatt sok ásatást teve azon Várhely mellett s ő maga is négy nap
ásott ott ugyan akkor, de sikeretlen. S mind mondá: azon vár egy magas dombon állott,
csigaforma, ma is látható kerülő út vezetett hozzája fel s minteg[!] 12 öl széles lehetett.
erröl most többet meg nem tudhaték messze lévén lakomtól a nevezett hely. Ugyan ez
öreg mester emlité hogy a Felső Benczédi határ egy magasabb részén is hallotta, hogy lett
volna némi vár, Bükkvára név alatt s ő másokkal azt is látni vágyván, elmentek azon nevezett helyre s ott olyas köfalformát találván a földben, ásogaták, de nem találtak egyebet
egy pincetorkot képező s pincét s annak romjait gyanittató épitésnél.
A Fehér Nyikófolyó völgyétől délre út ellenben a Firtosheggyel van egy magas erdö,
neve Sükei Rez, közel oly magas, mínt a Firtoshegy, azon alól a lakfalum Sz: Miklossal
szomszédos A. Siménfalvi erdő, az irt Reztetőtöl nyugotra, az erdö legmagasabb csucsa
valamivel alantabb a Reztetőnél ma is Várhegy nevet visel. A terjedelmes, Siménfalvi
erdő a Nagy Székel Mózes idejetöl fogva Sz. Miklossal átalánoson közösen biratván, a két
falu megfosztozék ez évben azon erdőböl s a Várhegy nevü helynek egy része, az erdöböl,
a kissebb nepü s kissebb részt kapott Sz: Miklósnak juta, két régi pinczehelyel együtt. ║
Én e folyó hó 18án egy Siménfalvi érdemes egyen M. I urral, mintegy harmadfél
óráni idő alatt kimenék azon Várhegy nevü helyre s ott a bükk s gyertyánfa vesszökkel
kendersürüségre benőtt helyen tölténk vizsgálodva egy óráni időt Itt köfalat jelentő romok nem valának láthatok; természetes köftratur[?] elég. Látható magas földhányás nagy
része körformában, a földhányáson kívül bizonyos sáncz jelei leginkább kivehetőképen az
északi részen, mely helyet a közlebb esö helyel ma is igy nevez a nép: A Sáncz, a Sáncznál
igy ment szajról szajra nehány száz évtöl fogva. Itt gyakran történtek ásogatások, igen
közlebbröl is. Több mint 8 v. 9 pincze helyet mondnak lenni e helyen, én hatot láttam, egy
ezek közül ambár beomolttan több egy ölni mélységünel, egy kicsinebbnek egyik oldalán
láthatós kis kőrakáska.
Bizonyos egyén régebben négy láncsát talált vala ezen helyen a földböl eső által kimosatván egynek egj[!] kis része, ugy akada a többekre, s én ezeket nem láthatám, egy

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
i. levelezés A Vadrózsák megjelenéséig

83

megvolt még Simenfalván bizonyos úri háznál, de a közlebbi zavarkór eltünt. E hely a
Firtoshegytöl körülbelöl 6 v: 7 óráni távolságra fekszik jó gyaloglással. Mint a mostani
nép egy része az öregebbektöl hallottat mondja, beszélli: A Firtosi várból közlekedés volt,
e Várhegybe is s onnan idáig Tartsafalva s Kadácson át lett volna a járás. Efféle utnak tartanak ma is egy erdő által egy részben régen benött uthelyet a Kadácsi erdőben láthatót,
mely állásánál fogva falu erdőlő utjának soha sem szükségeltetett, és a mely jól kivehető
úthely Kadács közelében láthatóan kezdödve eppen a nevezett Várhegyre volt irányozva. Azon út ma is Hadútnak hivatik. Azon derék egyén, kivel e helyet megvizsgalám,
emlité nekem, hogy ez előtt tán mintegy 25 évvel e Várhegy déli oldalán darabka föld
sok esöben lesuvadván, ottan egy iratos kő találtatott, melyet eppen e vezetőm édes apja
lakába vitetének onnan. A követ s azon az irást sokan nézegeték, de azt az ottani tanult
lelkész sem tudhatá megérteni, hogy mit jelentene. én nem lakván a helyen akkor, nem
láthatám a követ. A kő nem faragott, hanem választva kikeresett szép természetes kő volt,
s betéteték akkor megtartás véget bizonyos kamarába, s egy véletlen tüz által a csűr és
kamara elégvén azon telken, a kő is tüz által annyira megromlott, hogy apró darabokra
omladozott, s mintegy nemikép fonnyasztó érzet vala rám nézve az, hogy nem láthattam
azon követ s az azon volt betük formáit le nem mázolhatám ║
A Firtosi aranyakra vonatkozólag, azok körirata megtudhatása tekintetéböl
puhatolodám, Ezek közül, ha egy egy köznépi kéznél volt, többnyire eltűnt, ha egy kettő
van is olyas kéznél, birtokloja igen tartozkodó az előmutatással. Bizonyos derék gazdag
úrtól értettem, hogy körülbelöl négyféle arany volt a találtak között s számosabbakon e
körirás álla: THEODOSIUS.
Egy lelkész emlité mikép látott egyet, ezüst húszas nagyságut s azon mint emlékszik e betük valának: A. F. D. v: tán B. az ezt talált szegény embertöl 30 forintal váltotta vala meg egy gazdag hirü lelkész, ma igen öreg Egy kicsinket, kissebbet valamivel az
ugynevezet hatos piculanál módom vala megpillanthatni egy helyen, ennek egyik oldalán
egy búzaföforma kerekség, koszoru forma, közbe oroszlán, más oldalán egy fő haj s szakállal, s e kőírással tisztán látható dombor betükkel: RECHEN PFENIC
Egy öreg ember Sz: Gericzén laktomban, az ottani határon Gyalakuta felé nyuló völgyben az ugarszántás felszinen talált vala egy aranyat ez elött mintegy 30 évvel ezt én is láttam, a széles dombor vala, két császár aranyat nyomott. Egy csinos kép vala rajta tetétöl
talpig, a kép hosszában görög betükkel ez irás állott: Alexander Basileon. A réf: akkori
lelkész 24 forinttal váltá magához, de a ki magtalan elhalván, nem tudhatni, hová költözött legyen az arany. A megtalálo öreg nem tudá aztán megmutatni a helyet, meg nem
jegyezvén, hól az aranyat talalta, lehet, h: több is volt ott a földben s lehet h: nem volt.
A Méltoságos úr levelében emlités vala olyas regékről is, miket Kolozsvárra küldözgettem, de meggyözödésem szerént azok nem oly tartalmuak valának, milyekre a Msgs
ur levelében czélzás vagyon, Azok csak afféle úgynevezett „Beszédek” valának, milyek
fökép téli estvéken a nép között mondatni szoktak: Egy egy királyról s annak leányi, v: fiai
kalandjairol, milyeket utobb az irók, „népregének v: tündérregének” nevezének el. ilyet
egy, kettöt küldhetek ide hátrább de ugy vélem nem czélra leendnek.
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Hogy e levelemben terjedelmesen annyi teketoriát tevék s úgyszolva toronyát boronyát
öszszehordék, olyas olvasója ennek kezébe kapva, mondhatná rolam talán: Látszik hogy
öreg, de se baj! hátha mondaná: Látszik, h: igen ifiu az esze, se baj azis.
Ha még itt ott olyas várhelyekröl tudomást vehetek, megvizsgálni s tudositásomat
megtenni el nem mulatom. E levél kézbesültéröl nehány sort vehetni nyugtatás volna
rám nézve
maradván allándoul
a Méltóságos Cs: Kir Törvényszeki tanácsos úrnak
alázatos Szólgája
Kis Kede. 1860. 20 Sept.
Tiboldi István sk.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Nagyajtai Kovács István hagyatéka]
Autográf levél, 8 oldal.

15. kriza János Gyulai Pálhoz.134 kolozsvár, 1861. december 30.
Tisztelt Barátom Uram!
A sok ünneplés gondjai között, leginkább pedig gonosz migrainem kinjai miatt nem
volt kedvem olyas feszesebb levél irásához fogni, azért maradt ily soká a Toldy Ferenc ő
nga levele – de végre, tán későcskén is, megkészült a levél, s szíveskedjék Ön átadni, kérvén szóval is, hogy Ön éppen a legistenadtább alkalom azon Énekeskönyvnek elhozására.
Mi élünk, még Brassai bácsi135 sem veszi sokat számba a dijnak meg nem nyerhetését:
mert rá volt készülve, mint jó keresztény a jól meghalásra. Előfizetés utján reméljük kiadhatni, ha hamar lekapná onnan. Hát az én „bicskom, bicskom, veres nyelü fabicskom”
talált é helyet az „Arany” asztalán? Majd az ujévben, ha Isten segit és szükség lesz rá,
többre is rá kényszeredünk.

134

Gyulai Pál (Kolozsvár, 1826 – Budapest, 1909) irodalomtörténész, költő, író, egyetemi tanár, műkritikus.
Nagy szerepe volt a Vadrózsák I. kötetének létrejöttében. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
135
Brassai Sámuel (Torockószentgyörgy, 1797 – Kolozsvár, 1897) nyelvész, filozófus, természettudós, az
utolsó erdélyi polihisztor, az MTA tagja. 1850 és 1859 között Pesten élt. 1859-ben Kolozsvárra költözött és
az Erdélyi Múzeum Egyesület igazgatója lett. Ugyanekkor (1862-ig) az unitárius főiskola tanára, 1872-től az
akkor megnyíló Ferenc József Tudományegyetem tanára, prorektora, dékánja, majd rektora volt. 1877-ben
Meltzl Hugóval megindították az Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapokat. 1884-ben nyugalomba vonult.
A Vadrózsák gyűjtésében nem volt jelentős szerepe, egyedül a gyűjtemény címének megválasztásakor került
elő a neve: ekkor ő is ajánl egy szerinte magyarosabb címet, azonban végül nem amellett dönt Kriza János
és Gyulai Pál.
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Isten áldja meg ki és bemenetelét önnek – vagy is fel és lejövetelét. A ki vagyok Önnek
igaz tisztelője
Kolosv dec. 30. 1861.
Kriza János
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Közölve: MNGy. 378–379. (1. levél), SzNGy. II. 406–407.
Autográf levél, 1 oldal.
Címzés: T. cz. Gyulay Pál Urnak. Pesten. A címzés alatt a következő megjegyzés szerepel: N.B. Ha Gyulay
ur már nem volna Pesten, T. Arany János ur szivesen kéretik a Toldy levelét valahogysmint kézhez juttatni.

16. Marosi Gergely136 kriza Jánoshoz. Székelykeresztúr, 1862. március 3.
Főtisztelendő Püspök Ur!
Mikor a más levelemöt bévégeztem, akkor vöttem észre, hogy a „deho! reme, róma”-ra
semmit sem reflectáltam. Sem én, sem a többi collegák, sem a diákok nem tudunk sömmi
fölvilágosítást adni e részben Főtisztelendőségödnek. A „hulladoz”nak kiejtést használják
nálunk ilyen kifejezésekben „Hulladoznak a juhok, pl. a métőbe” (métej) Külömben inkább „hulldogál”t hullogat”-ot hallottam. De alig ha elé nem fordul „hulladoz”is az egyesben. A többesben nem igen hiszem. „Maradoz”nak eleget használják „Ne maradozzatok”
pl, hanem ez közönséges kifejezés. –
Kozmának137 az illető dolgot megsúgtam. Én hónap, azaz húsagyo (húshagyó) Keddre
hazarándúlok valami családi ünnepéj, vagyis conferentiára. Van nekem egy testvérbátyám Jancsi.138 Attól még ha valami érdököst hallok ║ közölni fogom a Főtisztelendő püspök urral. Addig is kedves családjának és főtisztelendőségednek ezer áldást, egésséget,
boldogságot ohajtva maradtam a
Főtisztelendő urnak
alázatos szolgája
Marosi Gergely
vagy udvarhelyszékiesön „Gergő”
án
SzKeresztur Mártius 3 1862. Lelőhely: MTAKK [Ms 930/11.]
Autográf levél, 2 oldal.

136
Marosi Gergely (Alsó-Siménfalva, 1832 – Székelykeresztúr, 1874) a levél írásakor a székelykeresztúri
kollégium tanáraként működött. Kriza János gyűjtőtársa. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
137
Kozma: ismeretlen személy.
138
Marosi János Marosi Gergely bátyja. 1817 körül született Alsó-Siménfalván, 1824-től a székelykeresztúri
kollégium diákja volt (vö: Fekete J. szerk. 1993: 146), később talán a székelykeresztúri járás szolgabírájaként
működött. Marosi Gergely a testvérei közül hozzá kötődött a leginkább, peregrinációjából számos levelet
küldött neki, ezek közül néhány megtalálható az MUEKvGyLt-ban a Benczédi Gergely-hagyatékban.
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17. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1862. március 9.
Tisztelendő Ur!
A M. O. Maurer Josef139 ur által kitüzött pályadijra a verseny ki van hirdetve: 5 arany egyik, ugyannyi a másik feladványra.140 Ezennel különösen is megirom
Tisztelendőségednek a programmot tudás és ahoz alkalmazkodás végett. A program ez:
1.) A pályázat egy tudományos és egy népszerű beszédre történik, a legjobb
tudományos öt, a legjobb népszerű beszéd színtén 5 d. aranynyal jutalmaztatik.
2.) A tudományos szerkezetű beszédben a pályázók fejtsék ki hogy: Valódi
Miveltség, Vallásosság nélkül nem lehet[séges] a népszerü beszédben pedig, hogy: milyennek kell lenni egy [–][″] életének. A ’beszédek’ tárgyához
illő alapigéket a [sz]ent[ír]ásból szabadon választhatják:
3.) A pályázati hat[á]ridő az 1862 [″] [″] utolsó [″] [″] addig a pályamunkák
idegenkézzel, tisztán és hibátlanul leírva a [–] beküldendők lesznek egy
a szerző nevét rejtő külön boritékban lepecsételt jeligés levél kíséretében!141 —
A hévízi fa-ügyben tett felterjesztés minélelőbb kielégitöleg fog eligazittatni. –
Egy kis fáradságra kérném fel Tiszteletedet. A gróf Mikó Imre ő exja pártolásából odáig
jutván, hogy elvégre sajtó alá adhassam még e hó 20án Népköltési Gyüjtéseimet, miket Ön is
becses adalékokkal gyarapitott volt, még ujolagis felkérném egy kis fáradságra. Annyi idők óta
elveim is változtak a kiállitásra nézve, de a tudós világ követelései is mások. Most ugy kívánják,
hogy minden vídéknek saját kiejtésével adjuk, a mit adunk: népdalt, népmesét, mondát, minden aprólékos játsziságot is. Arra kérném hát Tisztelt Barátomat, sziveskedjék nekem vagy142

139

Maurer József (Ürmös, 1827 – Budapest, 1878) gazdatiszt, 1848-as honvédszázados. A bécsi Tereziánumban és a kézdivásárhelyi katonaiskolában tanult. 1843-tól a határőrségnél szolgált. 1847-től hadnagy,
a szabadságharc alatt főhadnagy, majd alszázados. Annak leverését követően 5 évig volt fogságban
Josefstadtban. 1867–1868-ban Ozsdolán volt gazdatiszt, 1876-tól a budapesti Honvédházban élt.
140
Erről ugyanazon az 1861-es tordai zsinaton határoztak, amelyen Kriza Jánost püspökké választották. A
pályamunkáknak a Keresztény Magvető szempontjából volt különös jelentőségük, mivel azzal a feltétellel
tűzték ki a jutalmat, hogy az azt elnyerő prédikációk a frissen meginduló Keresztény Magvetőben jelenjenek
meg. (Vö: az 1861-ben Tordán tartott zsinati főtanács jegyzőkönyvének 62. jegyzőkönyvi számát; idézi: Szabó
Á. 1975: 157.) Ehhez Szabó Árpád azt teszi hozzá, hogy „Maurer József pályázathirdetésében az az unitárius
szólal meg, aki nemcsak odaáll pártoló tagként, hanem aki ösztönözni akar másokat, hogy tehetségük
felmutatásával szolgálják a nagy közönséget s éljenek a Keresztény Magvető biztosította lehetőséggel.”
(Szabó Á. 1975: 157.)
141
A pályázatra 11 pályamunka érkezett be. A jutalmat megosztották Goró István, homoródújfalusi pap
(Kriza János gyűjtőtársa) és Koronka Antal, torockói pap beszédei között – amelyek a Keresztény Magvető
második kötetében meg is jelentek. (vö: Borbély I. 1928:83.)
142
vagy: itt ’legalább’ jelentésben
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egy népmesét, ugynevezett beszédet143 rapiálni144 valamely elbeszéllő után, a milyen mindig
találkozik a nép között, és hogy legkisebb jele se legyen a leiráson annak, hogy a leiró ismeretes az irodalmi nyelvvel, csupan a nép nyelve legyen használva, tehát passívumok sat nélkül.
Gróf Mikó ő exja arra is felhatalmazott, hogy az olyas népbeli embereknek applacidáljunk145
fáradságokért, azért minthogy sokszor ║ vonakodnak az ilyen emberel[!], legyen szives ösztönözni igéret átalis, már én a Jakab Elek ur közvetitése utján bizonyosan kieszközlendek s
minél hamarább. A Népdalok elől jövén s egyéb félek[!], valami 5 vagy 6 czim alatt, legútoljára
hagytam a népmeséket; nem bánom, akármennyit: bármely hosszuk legyenek, csak a népnyelvén, hogy kivált az igeidők, perfectumok imperfectumok hol használata is kitessék, mi
felett most sok vita van a magyar tudományos világban. – Egész május végéig, sőt junius 10ig
lehetne idő, csak lehetne Barátomnak is egy kis ideje, s aztán még kérdés: kaphat é azon vidékben olyas embert. minél költőibb és tündéribb, természetesen annál jobb. – Állatmesék is
jók lennének. Ugy a helyekhez, személyekhez, várromokhoz, eseményekhez kötött mondák,
csodás regényes beszélyek, babonásságok sat. – Gróf Míkó Imre ő exja ezen gyüjteményt folytatni akarván, a gyüjtőket különös honorariummal szokta megtisztelni, mint éppen a télen
a mi Tiboldinkat, a ki valami 150ig való népmesét gyüjtött össze146 – csak az a kár, hogy Ő
mesterkélés nélkül nem tud irni; nem találja el a nép eszét és stylusát.
Szeretném, ha megírná nekem röviden: mi az ottani vídék tájnyelvének sajátsága?
egyezik é az Erdővidékivel? Barczaságival vagy hétfalusival? S miben? miben különbözik? – a Homorodvidékitől s a kereszturitól miben üt el? Az is helyett est mondanak é? az
öt micsoda szókban s bővön használják? vagy csak mint Erdővidékén? —
Én a Háromszéki és Udvarhelyszéki tájejtéseket már alkalmasint [ismerem],147 a többi vidékét még nem igen. —
[Találta]148-e legkisebb nyomát is a passivum[ok ha]sználatának? Hát a bennünket,
benneteket hallotta valaha a népnél, olyannál hogy nem a műveltektől szivárgott volna
143

Ekkor a tündérmese megnevezésére számos kifejezés volt használatban. Leggyakoribb volt ezek
közül a beszéd, rege, néprege. A mese, tündérmese terminus az értelmiség felsőbb rétege (jelen esetben
elsősorban Kriza János) által terjedt lassan az alsóbb rétegek felé. Tiboldi István leggyakrabban a rege szót
használja, de előfordul nála a beszéd és a tündérmese terminus is. A mese kifejezés alatt leggyakrabban és
legáltalánosabban ekkor még a nevesített szerzővel rendelkező tanítómesét értik. A nép, a mesélő közösség
leggyakrabban beszédnek nevezi a mai terminussal népmeseként beazonosított szövegeket.
144
rapiál (< lat. rapio) ’kap, megragad, megszerez, összegyűjt, összeszed’
145
applacidál (lat.) itt ’átad, odaad’ jelentésben (talán a placido ’lecsendesít, megengesztel’ igéből)
146
Tiboldi István más leveleiből kiderül, hogy a nevéhez kapcsolható meséknek két csoportját lehet
elkülöníteni. Az egyik csoportba tartoznak azok a mesék, amelyeket maga írt: ezek Fáy András modorában
megírt tanítómesék. 325 ilyen meséje ismert; utóbb nagy részüket gyűjtött folklórszövegként (tévesen a
Vadrózsák folytatásának titulálva) Mészáros József jelentette meg az Adomák és tanítómesék című kötetben.
(Ezzel kapcsolatban vö: Mészáros J. 1988, Olosz K. 1989, Szakál A. 2010.) A másik csoportba tartoznak azok
a mesék, amelyeket a korban többnyire más megnevezéssel illettek, ezeknek számát Tiboldi István 1862-es
Kriza Jánoshoz írt levelében 93-ra, 1876-os Simén Domokoshoz írt levelében 94-re teszi. Mivel 1880-ban
Tiboldi elhunyt, így feltehetően ezen gyűjtött tündérmesék száma az utolsó 4 évben sem nőtt. Így a 150 mese
említésekor inkább a tanítómesékre kell gondolnunk.
147
Jelenleg olvashatatlan szó, de az Erdélyi Helikonban megjelent szövegközlésben szerepel.
148
Jelenleg olvashatatlan szó, de az Erdélyi Helikonban megjelent szövegközlésben szerepel.
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közéje? – Hát az imperfectumokat s perfectumokat miképen használja a nép elbeszéléseiben, panaszaiban? —
Sem.-et mondanak.é valaha, vagy csak se.t —
Micsoda betüelhagyásokat tapasztalt, például: házábó, házából helyett; mer = mert
helyett – életemé, életemért helyett vannak é s hol hallotta?
Hát az u-hangzót röviden használják vagy hosszunak mondiák ki, p. o: buza, vagy
búza, huszár vagy huszár[!], rugom, vagy rúgom, nyuzom vagy nyúzom, hi vagy hí, szi,
vagy szí, hijja, vagy híjja?
Valami nézetét szeretném birni a felett: mit tart arról, hogy a barczasági hétfalusiak s más
lutheran faluk, ugy Héviz, Datk sat vajjon nem egészen más magyar törzshöz tartoznak.e
mint a székelyek, nem ugy látha[tó]k é ez még testi alakjokból, arczállásukból, öltözet s
egyébből, kivált nyelvi különbözésből. – Sőt általában nem látszik e nagy különbség a háromszéki sok tatáralaku fej, barna kép és az Udvarhelyszéki, kivált némely vidéki szöke, kék
szemű, inkább kaukázi alakot mutató emberfaj között — Szóval: mind ennek hasznát vehetvén Gyüjteményemben hátul a jegyzeteim közőtt, szeretném, ha bár töredékes véleményeit
is velem közölné, a mit Ön mint mély észlelő tehetségű ember eddig elé nem téveszth[et]ett
szem előtt. Minderre idő még lenne egy kevés, egész május végéig. —
Ujolag engedelmet kérve sok alkalmatlan kérdéseimért s csak azon esetben híva fel
közrehatását, ha érkezendik s ha módja lesz benne, viszontszolgálatomat erömhöz s tehetségemhez képest ajánlva vagyok baráti jó indulattal
Tisztelendőségednek
Kolosvárt, Mart 9. 1862.
tisztelő barátja, kész szolgája
Kriza János
ppk
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Közölve: EH. 495–496. (r.)
Autográf levél, két oldal.
Megjegyzés: Jelenleg a lap sérült, így egyes részek nehezebben olvashatók. A népköltészeti gyűjtéssel kapcsolatos részt az Erdélyi Helikonban megjelent levélrészlet segítségével egészítettem ki.
Péterfi Sándor témamegjelölése: felszolitás. a) Maurerféle pályázatra. b) népismertetes [-]

18. kriza János Nagyajtai kovács Istvánhoz. kolozsvár, 1862. április 2.
Nagyon tisztelt Bátyám!
A mire bokros foglalatosságaim között régóta készülök, hogy levelem által érintkezzem Tisztelt Bátyámmal, azt a jelen pillanatban annál nagyobb készséggel teszem, mivel
egyszersmind uj hivatalba léptin való nagy örömemet is kijelenthetem. Egyetlen, mindent
összefoglaló kívánságom az, hogy a kegyes ég adjon Bátyámnak életet, erőt, egésséget

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
i. levelezés A Vadrózsák megjelenéséig

89

hosszas időkig, hogy működve vagy a szabályszerinti működési szakmát kiszolgálván pihenve; mindig frissen érezhesse magát az emberi élet „ne tovább”-jáig”. A mi egésségünk
hála az égnek csaknem folytonosan kedvező, az enyimet is ideértve, mely a mióta foglalatosságaim nem oly sokféle tépők, szaggatók, hanem inkább a dolgozó szobában csendesen elvégezhetők, sokkal jobban kezdett szolgálni, mely szolgálatban eddig gyakorta történt fogyatkozás. Most tavaszi tisztitó kurául használom a budai keserű vizet, a melyből
minden jó reggel egy fertálynyit bévéve, igen jól érzem magamat az operálás után.
Néhány hónapok óta mellékes időmet elfoglalta azon „Székely Népköltési
Gyüjteményem szerkesztése, a melyre már 18 éve készülök, mindenkor folytatván a
gyüjtést és mások általi gyüjtetést. Többször szándékoztam volt kiadni, de részint csoportos bajaim miatt nem volt elég időm oly pepecslő munkának sajtó alá készítésére, részint
nem tartottam elégségesnek még az anyagszert, s ide járult az is, hogy kiadó nem igen
ajánlkozott, a kitől fáradságimnak némi dijját várhattam. Szerencsémre gróf Mikó Imre
ő exjának fülébe hatott gyüjteményem hire, s már harmadik éve zaklat untalan s buzdít a
kiadásra, ígérvén a nyomdai költségek előleges hordozását. A zaklatásoknak csak mostani
hivatalba lépésem óta teheték eleget, hozzá kezdvén a sok ║ anyagszer rendezéséhez, s
annyira is haladtam már, hogy a mult héten szerencsésen sajtó alá adhatám, s elkezdődött a nyomtatás. A czím: Székely Népköltési Gyüjtemény. 1ször jőnek Székely Népdalok,
balladak s rokonneműek. a:) Udvarhelyszékiek. b) Háromszékiek. c) Maros székiek. d)
Aranyosszékiek. e) Vegyesek Erdélyből, mind a menyiben lehet mindenik széknek sajátságos nyelvjárása szerint. II. Tánczszók. III. Találos mesék. IV. Székely Népsajátságok,
mint sajátságos szólásmódok, mondatok, példabeszédek, népszokások s ünnepélyek.
Babonák st. V. Mondák, hagyományok. VI. Népmesék. VII. Székely Tájszótár. Nagy
tarkasága lesz gyüjteményemben a székelységeknek; a grófot, s különösen Gyulai Pált
irónkat nagyon érdekli gyüjteményem. A mint emlitém, a menyiben lehet mindent a nép
nyelvén s mindenik széknek sajátságos hangejtése szerint igyekszem adni, mi az Erdélyi
János149 tervétől egészen elüt. Egyébiránt inkább csak Udvarhelyszéket s Háromszéket
illetőleg lehet a tájszólásra figyelmeznem, mivel már a marosszéki nagyon elmosódott, s
az én nyelvtani tanulmányaim is inkább csak a kereszturi vagy fejér nyikói s háromszéki
tájszólásra terjedtek ki, a melyre nézve mostanig a legaprólékosabb tárgyakotis tekintetbe vevő levelezést folytatok több székely ismerősimmel. Reméllem, hogy Augustus végére
készen lehetünk, mivel a gyüjtemény mintegy 30 tömötten nyomtatott ivre terjedvén,
előbb nem lehet végezni.

149

Erdélyi János (Kis-Kapos, 1814 – Sárospatak, 1868) édesapja földműves. Sárospatakon tanult jogot,
ügyvédként, tanárként dolgozott; a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és a Kisfaludy Társaság
titkára volt. 1846–48 között jelentette meg a Népdalok és mondák című háromkötetes népköltészeti
gyűjteményt, amelybe a teljes magyar nyelvterületről válogatott darabokat, s azokat saját ízlésének
megfelelően egészítette ki, rakta össze. A nyelvjárási sajátságokat figyelmen kívül hagyta. Feltehetően
ezekkel az elvekkel nem értett egyet Kriza János.
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Ha lennének Uram Bátyámnak is gyüjtései az ugynevezett ponyvairodalomból – mert
ezeket is tekintetbe vettem – Erdélyt illetőleg, ne sajnálja közölni velem. Egyébiránt
Bátyámnak tudományos czéljai lévén s a való keresése lévén feladata, az emlitett tárgyra nem lehetett anyi figyelemmel. Mondák, hagyományok czime alatt afféle, történelmi
egyénekhez, tájakhoz, eseményekhez kötött elbeszélléseket, adomákat értettem, mint teszem a gagyiakról, Firtoshegyről, Hargitáról, Szent Anna taváról, valamely historiai emlékezetes dologról való közléseket. Valami kevés van e részben is, de annál több osztán a babonám, s a népmesém, nem is említve, hogy valami 600 népdalom van, mind tisztán erdélyi, vagyis legnagyobb részint székelyföldi. Most is foly bé hozzám ujabbi felszolitásom
következtében. –
Az enyimekkel együtt tisztelve Uram Bátyámat s magamat további szíves hajlamaiba
ajánlva vagyok és maradok
Tisztelt Bátyámnak
tisztelő öccse
Kriza János
Kolosvárt April 2. 1862
unitarius püspök
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 2 oldal.
Címzés (a 2. pagina versoján): 123. P. I. 1862. Az Unitárius püspökségről. Fiscalis Director N.
Ajtai Meltóságos Kovács István Urnak. Maros-Vásárhely. Egyházi tárgyban Hlból.

19. Barabás Sándor150 kriza Jánoshoz. Bölön, 1862. április 24.
Fő Tisztelendő Püspök Ur!
Nagyra becsült sorait e hó 4én tiszteltem s hogy meleg sorai nem czifra divatos szok;
azt a Fő Tisztelendö püspok Ur Testvérem Gyermeke Gálfalvi Istvánnál151 bébizonyitotta.
adja Isten érdemelhessük meg miis pártfogását–! a Vadrózsába küldök öt nép dalt – az
első Están bátyom panassza. eztet magam irtam – a panaszt mikor szántoba mentem
akkor hallottam. igyekeztem a Nép száján irni; nállunk erdő vidékin a szovakat nem
nyujtják – ha nem is heljett es-t használnak – földet – födnek mondják, az öt is használjak, de nem ugy mint Udvarhelyszeken. ly-t se hasznalnak hanem j-t - - a 2k

150

Barabás Sándor (Árkos?, 1817 – Bölön, 1886) bölöni unitárius nagybirtokos. Kriza számára feltehetően
már az 1830-as évek végén gyűjtött, azonban csupán ez az egyetlen levél maradt fenn Kriza és az ő levélváltásából. Saját kezű írásában a neve ebben a levélben Barrabásként fordul elő, az 1838-as gyűjtésén Barabásként.
A kötetben a nevének egy r-es alakjában kerül megnevezésre. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
151
Feltehetően egy másik Gálfalvi István, aki a Kriza-gyűjtő Gálfalvi Istvánnak nincs kizárva, hogy rokona,
de semmiképpen sem azonos vele.
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Váradirol152 – ezt a néptől tanultam s ugy irtam le a hogy a szót kimondották – a végin egy
kicsint modositottam – vagy jobban mondva – ki fódoztam mert száraz volt – a 3ik., e kedves dal erdő vidéken – fonoba – kalákákba – hol a fiatalság eggyütt van – mindig ez az első
és a Váradié - - a 4ik mint a kaposztába az ║ avas – megesmerszik. ugy az 5ik is – régiebbeket
nem tudtam kapni. van még a Nép száján a Nemeréröl – de ez nem adhato153 – Én is irtam
volt az Uniorol – Fekete hegyről – ese jöhet ki egyik is, modosítva pedig nem jó154 –
fonokba mondani szokott meséím ollyanok vannak, a millyeneket én könyvbe nyomtatva lenni bajosan hiszek – ugy talányok is gyujtőbe[!]– mind a népszájábol – csak egy
kár: hogy a legélczesebbek mind obsenumok155 – e pedig nem [″] ezeket május végin
kiinditom –
A verseket a hogy leirtam erdő vidé[ken] ugy beszélnek – ebből ís láthato hogy
erdővídeken nem nyujtják a szót és szebben beszélnek a három székieknél – legyen bár
hogy, csak sikert arassunk a már mindegy. mi magyarok meg értjük egymást –!
A Fö Tisztelendö asszonyt feleségem forron ölelve kedves családjával – magamat nemes szivébe zárt öröklők[?]
és Fö Tisztelendö Urnak
alázatos szolgája
Barrabás Sándormk
Bölön áprillis 24én 1862
Lelőhely: MTAKK [Ms 930/1.]
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: A levél egy helyen sérült. A helyes olvasatot nehezíti, hogy a levél írója a mondat zárására és tagolására egyformán gondolatjelet használt pont és vessző helyett.

152
Várady József a Makk-féle összeesküvés egyik résztvevője volt, akit Makk József azzal a feladattal küldött
1852-ben Erdélybe, hogy építse ki újra az ellenállók hálózatát. Azonban neki sem sikerült tömegbázist
létrehoznia, s az osztrák csapatok különösebb erőfeszítés nélkül elfogták szabadcsapatának nagy részét. Őt
1854 februárjában kerítették kézre, és áprilisban végezték ki Sepsiszentgyörgyön. A jóképű, a nép közt igen
népszerű Váradyról nagyon hamar balladás dal született, amely egy rabének aktualizálásából jött létre. (Vö:
Olosz K. 2009a: 499–501.) Ennek korai elterjedéséről és Krizához való eljutásáról ez a levél tudósít először.
Politikai okokból a ballada mégsem szerepelhetett a Vadrózsákban. A Várady-balladát először a kiegyezést
követően, 1867-ben közölte Vas Tamás a Székely Közlönyben. Innen vette át Gyulai Pál és tette közzé 1872ben (Arany L. – Gyulai P. 1872: 218–219). A jegyzetekben utalt egy, a Vadrózsákban megjelent változatára is
a műnek (Arany L. – Gyulai P. 1872: 572), azonban az általa megadott oldalon az illető szöveg nem található.
153
Feltehetően a szövegek az Ojtozi-szoros környéki Nemere hegyre, s az azon keresztüli 1849-es orosz
betörésre (is) utalhattak, így ezek publikálása a korban politikai okokból lehetetlen volt.
154
Egyelőre ismeretlen szövegekre való utalás. Feltehetően a korábbiakhoz hasonlóan, a szabadságharcot
pozitív színben feltüntető művekre gondolhat, amelyeknek közlése a cenzúra miatt nem volt lehetséges, az
utalások elhagyása nélkül pedig feltehetően a szövegek lényege veszett volna el.
155
A 19. században – ritka kivételeket leszámítva – a népköltészet gyűjtői és hangsúlyosabban annak
közrebocsátói az ép, teljes, szép (mese)szövegeket keresték és tartották érdemesnek a publikálásra. Így
mindazon szövegek, amelyeket a népit megkonstruáló elit póriasnak, az azokat megalkotó nép jellemétől
távol állónak (és így nem elég autentikusnak) minősített, ha lejegyzésre is kerültek, megjelent gyűjteménybe
nem válogatták be azokat. Ez az öncenzúra figyelhető meg itt is az obszcén, illetlen(nek ítélt) szövegek
kapcsán. (Vö: Milbacher R. 2000.)
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20. kelemen István156 kriza Jánoshoz. Szabéd, 1862. április 24.
Főtisztelendő Püspök Ur!
A „Vadrózsa” czimü irodalmi vállalatra vonatkozott nagybecsü felszóllitására bátor vagyok röviden megirni, miszerént a tisztelt felszollitás olyan időben érkezett hozám; hogy
én a legjobb akarat mellettis annak érdekében idöt a kirándulásra és gyüjtögetésre teljességgel nem fordithattam; mert a husvét elötti hetekben a Confirmatiora valo elökészítés,
azután a nagy hét, és innep, egészen fogva tartottak. Annyit tettem, hogy Benkö Károly157
urat közre müködésre személyesen felkértem, és tettis igéretet, – e mellett, bizonyos emberre bizott levél által felkértem Szentmártonit158 és Györfit,159 – s a mint tegnap előtt és
tegnap Cs. sz. mártonban és Sz. háromságon nálok személyesen megfordultam, hogy a
remélt eredményt felküldés végett kezemhez vegyem: csak a bámulat fogott el, hogy levelemet – mely hihetöleg eltévedt – nem kapták. Most hát ezeket is személyesen felkértem,
s igérték, hogy mentöl hamarébb küldenek a mit ║ lehet, ha el nem késnék. Benkö urat
ma kerestem MSztKirályt, de nem vala honn; tehát innen se tudok bizonyost. És én? én
jelenleg körülményeimhez képest, csak „instar cot is” lettem volna serviálando.160 —
Most általánosságban, és röviden, (mert most jövök kirándulásombol) annyit irhatok, hogy Maros Szék nagyobb része, kivált a Maros vásárhely körülliek az irodalmi
nyelvet beszéllik, – a Maroson innen levök, már a a vármegyei szolás modbólis használnak például: öker, törekbuza, szina, rit, – a Küküllö mellettiek, s kivált a felnyárádiak az
ugy nevezett szent (catholikus) föld az udvarhelyszéki szóejtést követi, a szót nyujtva,
e helyett ö-t használva, és a ropogós mássalhangzókat lágyitva hangoztatva; például:
fössing, böss., – s pedig mondhatni, Maros széken, a legeredetibb székely typus, itt – a
szent földön – lenne fellelhető, – furcsán jött nekem, itten a böjthagyáskori ezen táncz
mondatjok: Három éjjel, három nap tánczolni kell lábomnak, Negyven éjjel, negyven nap

156
Kelemen István (Kobátfalva, 1812 – Szabéd, 1876) jelen levél írásakor szabédi unitárius lelkészként
szolgált. Kriza János gyűjtőtársa. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
157
Benkő Károly (Nagyenyed, 1805 – Marosszentkirály, 1863) megyei hivatalnok, a népköltészeti
gyűjtésben való részvétele nem bizonyítható, csupán a felkérését dokumentálja ez a levél. (Életrajzi adatait
ld. a mellékletben.)
158
Szentmártoni Sámuel (Torockó, 1810 – Nyárádszentmárton, 1883), Torockón és Kolozsvárott tanult.
Torockón Kriza János és George Bariţ tanulótársa volt. 1833 és 1838 között a torockói leányiskolában volt tanító, ahol verseket írt a gyermekek számára. 1838–59-ig Medeséren, 1859-től haláláig Nyárádszentmártonban
volt unitárius lelkész [vö: Szentmártoni Sámuel unokája által közölt biográfiáját (kéziratban az OSZK-ban,
publikálva jelen kötetben), illetve Chindriş, I. – Kovács F. 1975: 22]. Legjelentősebb műve a Toroczkó [kézirat,
KvAKt. (MsU. 1386)], ennek kiadását tervezték az Erdélyi Ritkaságok-sorozatban (sajtó alá rendezője unokája,
Szentmártoni Kálmán lett volna), azonban ez a munka azóta sem jelent meg. A Vadrózsákban való részvételéről annyi ismert, hogy Kriza János számára a Nyárád-mentén gyűjtött. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
159
Györfi Sándor (Kiskadács, 1824 k. – Szentháromság, 1885) a levél írásakor Szentháromságon szolgált
mint unitárius lelkész és tanító. Kriza János gyűjtőtársa. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
160
„instar cot is” lettem volna serviálandó: jelentése talán ’kőhöz hasonlóként lettem volna használható’[?]
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böjtölni kell hasomnak; és hogy a placsintát (néhol körelepcsen) paladincsának, söt kitüntetés gyanánt „Jézus kapczájánakis” nevezik. – ║
Nem hagyhatom emlitetlen, hogy van nála[m] egy régi magyar nyomtatott könyv, mely
Craccoban iratik nyomatottnak, – és a márgóján kéz iratban az a megjegyzés áll, hogy
a Cracco, nem a lengyel országbeli, hanem azon falu, mely vagyon Göncz mellett,161 – e
könyv czime: Cronica Mundi. „Ez vilagnac yeles dolgairol” Szekel Estvan. MLLIX. ennek
homlokzatán: Corrector Pio Lectori162
Ez kön’uet valamel’ Mag’ar olvasang’a magaba,
Erröl ö neki nag’ vigasaga leg’en.
Hog’ Mag’ari n’eluen az regi dolgoc, idöc is
Iruan vadnac, igaz Chronika rende szerint.
Hog’ha penig valamint az szonac mogg’a kilebez,
Es az szollasnac wy folamása leend:
Ming’art az regi Szekelek n’elvere tekinczen,
Kiknel tiszta Mag’ar n’elw maradeka vag’on.
Ö kösztök peldat egy kön’wbeli szora kereszen
Es tölöc modot mostani irasra veg’en. –
Most a fiuk induló félbe lévén, sietek, – és többet nem irhatok, – lévén a Főtisztelendő
Püspök Urnak
alázatos szolgája
Kelemen István mk
Szabédon Aprilis 24én 1862.

Lelőhely: MTAKK [Ms 930/7.]
Autográf levél, 3 oldal.
Címzés (a 4. oldalon): Főtisztelendő Kriza János unitarius püspök urnak, alázatos tisztelettel.
Kolozsvárt.
Megjegyzés: A gyors kézírás miatt nehezen dönthető el bizonyos magánhangzók hosszúsága (elsősorban: ö–ő, i–í).

161

Erről a könyvről Kelemen István részletesebben ír egyik publikált levelében: Kelemen István levele Révész
Imrének, Szabéd, 1862. április 29. (A Kelemen-levelek lelőhelye: Tiszántúli Református Egyházkerületi és
Kollégiumi Levéltár, jelzetük: t I. 25. d. 167–194. lap.) Szabadi István a levél közlésekor a megjelenési helyre
reflektálva azt írja, hogy: „Tévedés, Székely István krónikája valójában Krakkóban jelent meg”. (Szabadi I.
2002: 59, 14. lábj.)
162
Corrector Pio Lectori: ’nyájas olvasó számára javitó’ (Szekel Estvan)

94

levelek

21. kriza János Simén Domokoshoz.163 kolozsvár, 1862. április 30.
Kedves Simén Ur!
Több hónapja már hogy több ügyben irni szándékozom; de bokros foglalatosságim miatt
nem valósithattam a keblemben hordott jó akaratot. Most már több tekintetből tollhoz kell
fognom, bár éppen e napokban nyakig vagyok a költözéssel164 járó sok vesződséggel, a sok
javitások végetti kérvényezéssel, rimánkodással – a Berdéjékkeli ízetlenkedéssel, s éppen e
mai nap az utolsó, melyben a régi papi szállást el kell hagynom, a hol sok nyavalygást állottam ki a lakszobák nedvessége s czélszerűtlensége miatt, de a hol mégis életem legboldogabb
éveit is töltöttem, s a mikor a papi szállás is mármár javulás pontjára jutott, kelletik átmennem egy csinosabb ugyan, de a telek közönsége miatt alkalmatlanabb szállásra, a hová előbb
csak per[?] után lehete némi czélszerűbb alkalmatosságot, mint a tágasabbik pincze megnyerni, s nagy dolgot, statusügyet csinálnak belőle, hogy egy kis szint vagy pajtaformát kérek
készíttetni kevés gabonám tartására, nemis emlitve, hogy istállóról nem akarnak tudni s a
fás kamarába alig tehetek belé többet egyölnél, holott közös a telek s ha összel nem vásárlunk
be ócsóbban, a püspöki fizetésnek éppen negyed részit mind fára kell kiadni – ║
Levelem hangulatából is kiérezheti Simén ur! hogy a mi erdélyi állásunk nagyon szegényes, – a mit Ovidius turpis egestasnak165 nevez, mi sokkalta alantibb fok a paupertasnál,166
mely a romaiaknál inkább a középszerű sorsat jelzette; mi erdélyi unitariusokul ennél
alantabb állunk. Azért legyen szives kedves Simén ur! a mi helyzetünköt, amikor szóba
jön, az angol atyafiaknál, ily szempontból terjeszteni elő: mert a mint Paget167 úr beszélli,
onnan kapott levelek után, ott rólunk szörnyű kedvezőtlen vélemények terjedtek el, mint-

163
Simén Domokos (Tarcsafalva, 1836 – Kiskadács, 1878) unitárius lelkész és kolozsvári kollégiumi tanár.
Székelykeresztúron, Kolozsvárott, majd 1860–62 között Londonban tanult, ő volt az első unitárius tanuló,
aki londoni ösztöndíjat kapott. Kezdetben Székelykeresztúron tanuított, majd cserélt Marosi Gergellyel, aki
visszavágyott Kolozsvárról, így 1866-tól a koloszvári unitárius kollégium tanára. Unitárius írók műveiből
könyvtárat állított össze.
164
Kriza Jánosnak püspökké választását követően kényszerűen lakást kellett változtatnia. Arról, hogy a
nagyobb lakásba költözés, a megnövekedett kiadások több gondot, mint örömet jelentettek számára, ebben
a levelében is részletesebben beszámol. Berlinből való hazatértét követően a Belső Magyar (Kossuth Lajos /
Bulevardul 22 Decembrie 1989) utca 8. szám alatti házba költözött, ahonnan 1862 áprilisában kellett a Belső
Magyar utca 10/A-ban található püspöki házba mennie. Helyét ekkor Ferencz József foglalta el a 8-as számú
házban, halála után pedig mind a püspöki székben, mind a püspöki házban szintén ő követte Krizát. (Vö:
Gaal Gy. 1995: 39–40.)
165
turpis egestas (lat.) ’hitvány szegénység’
166
paupertas (lat.) ’szegénység, nincstelenség, nyomor’
167
John Paget (Loughborough, 1808 – Aranyosgyéres, 1892) angol származású mezőgazdász, író. Edinburghben szerzett orvosi diplomát. Olaszországi tanulmányútja alkalmával ismerkedett meg Wesselényi Polixéniával, akit miután ő elvált férjétől, feleségül vett és Aranyosgyéresen telepedtek le. A szabadságharcban aktívan részt vett, annak leverését követően családjával Angliába menekült, ahonnan csak 1855-ben tértek viszsza és Aranyosgyéresen mintagazdaságot szerveztek. Tevékeny tagja és támogatója volt az Erdélyi Unitárius
Egyháznak. Útinaplója 2011-ben jelent meg Cs. Lingvay Klára gondozásában (John Paget: Magyarország és
Erdély. Napló. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár).
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ha mi nem sietnénk nyilt karokkal az angol atyafiak sympathiájának viszonzásáro[!], s
valamint Ön irányában schmutzigul viseltük magunkat – ezek a Paget ur kifejezései –
Ugy most is ugy viseljük, nem akarván Ön helyébe más ifjut rendelni. Már ez utóbbi
nem tudom, minő előitéletből származhatott, mert hiszen ez köztünk már kicsinált dolog
volt, hogy Sándor Mózsit168 állitjuk Ön helyébe, csak hogy még nem lehetett hivatalos
szinü tanácskozás és elhatározás tárgya, az effélét a főTanács döntendiel, a mi ezután fog
tartatni. Hogypedig az első évre Önnek nem adtuk volt ki az 500 ftot – ez ismét szegénységünk eredménye volt, minélfogva ugy tettünk volt fel, hogy a ki a maga kőltségin kívánna
felmenni, azt pártolnók s ajánlatinkkal ellátnók s ║ részben segitenők is; de nem tudom
miként, az angol atyafiak megtudták, hogy Önnek az első évben nem adtuk ki az illetéket,
hanem a maga költségin volt ottan – s ime az ekként feltárult titok megtermette keserű
gyümölcsét: mert schmutzignak nevezik nyiltan akkori, szegénység politikájából származott eljárásunkat. Az ily szemrehányás pedig, higyje meg Simén ur! égeti a büszke magyar
kebelét, s nem képzelheti, mily rosszul esett hitrokonainknak itten, mikor hallottuk azt a
szemrehányást is, hogy hiszen az angolok által részünkre nagylelkűen gyűjtött ezerekből
adhatunk azon academiai czélra, vagy egészen is arra fordithatjuk. Ám de az már akkor
erdélyi iskolai czélra volt adományozva, tanáraink, anyira megszaporitott tanáraink fizetésére: mert ha 1848 előtt a három iskolában a 6 tanárral ugy szólva nyomorogtunk, most
16nál is többet kell fizetnünk – Hiába szoritottuk, feszitettük magunkat: mert a jelenkori
politikai viszonyok miatt financialis állapota itteni hitfeleinknek megromlott – a kamatokat nem fizetik rendesen, csak egyrészét – a tanárokat alig fizethetjük – még csak nem is
gondolhatunk fizetésök neveléséről. A püspök fizetése csak 800 forint, ugyhogy 300 ║ forinttal jelenleg kevesebb mint pap koromban,169 a midőn nem szégyellettem külföldin és
corrector lenni170 – most azt nem tartják összeillőnek ugynevezett „magas” állásommal,
de megkivánják, hogy uj szállásomat „püspökileg” állitsam ki, rá is kőltöttem – noha csak
tisztességes butorozásra – valami 600 ftot, de adósságcsinálással, 171 – mit ha a sok gond,
vesződés elemészt, szegény hátramaradandó Családom fog hordozni, mert hogy nyugdijt
kapjanak egyebet 15 ft Zsakiféle alamizsnánál, arról szó se lehet. Hát a többi tanár hogy
éljen meg, ha valamihez nem fog – azért van, hogy megházasodni sem mernek.
Mind ezek csak titkos vallomások, Önnel szemben – s maradjanak közöttünk ily részletességükkel; de szükség mégis tudnia Önnek hogy olykor felvilágosithassa angol rokonainkat jelen állásunk felől, mely egyébiránt a dolgok mostani közrendjével áll összefüggésben. Ön helyébe mindenesetre küldünk academitánk[!], de hogy folytonosan küldhessünk, arra egy kissé mint mondani szokták nálunk, jobb világ, másnemű világfolyás
kivántatnék: mert évről évre mind fogyunk ki mindenből, pusztulunk, a reménytelenség

168

Sándor Mózes: kénosi unitárius személy
püspöki fizetéséhez vö: Faragó J. 1963.
170
Kriza az Erdélyi Hiradó, a Nemzeti Társalkodó, a Vasárnapi Ujság, a Kolozsvári Közlöny és a Hon és
Külföld munkatársaként is dolgozott.
171
Kriza János anyagi nehézségeiről és állandó nélkülözéseiről vö: Faragó J. 1963.
169
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férgitől emésztetünk. Szegény ember vízzel főz, mint példabeszédünk mondja, s hozzá
tehetem, hogy a szegény embernek még tintája fejérségén is meglátszik szegén- ║ sége,
mint a próféta a fogak fejérségével fejezi ki az éhséget. – Minthogy itt sokan vannak, a kik
éppen az Önök előterjesztéseinek, állapotunkról való nem elég hű előadásaiknak tulajdonítják azt, hogy angol hitrokonaink hidegségnek, sympathia hiányának tulajdonitják, a
mi nem egyéb mint szegénységünknek, annak az átkozott egestásnak eredménye, a mely
rendszerint csak önnön puszta existentiájának fentartásáról kénytelen gondolkozni, a
nélkül, hogy magasabb szellemi érdekekre sokat fordíthatna: ennélfogva szíveskedjék ön
pillanati szorultságinkról olyas jobb lelkek előtt felvilágositást tenni, s meggyőzni a felől, hogy mindamellettis méltányoljuk nagylelkű intézményjöket, akademiai ajánlatukat,
s a míg csak lehet áldozni fogunk arra is; áldozni, noha bizony mi egész a czudarságig
vagyunk tanárokul fizetés dolgában – én is specie mióta püspök vagyok, rakom az adósságot – sok irányomban a követelés – mindennap járnak hozzám a sok uri s nem uri kéregetők, csinosabb háztartást kell vinnem; de egyáltalában nincs módjába statusunknak,
hogy fizetésemet nevelje, mert akkor méltánytalanság lenne a tanárokét is nem nevelni –
Én hogy magamot pillanatilag segéljem, jelenleg nagyterü irodalmi vállalathoz fog- ║
tam – nyomtatni kezdtem „Székely Népköltési Gyüjtemény” czimű művemet, a mire több
év óta gyűjtök – mindössze 30 iv az első kötet. elől jőnek az udvarhelyszéki népdalok, balladák s rokonnemüek, azután Háromszékiek, marosszékiek sat. mind a vidéki saját szóejtés és hangoztatás szerint. 2er Tánczszók, 3or Találós mesék. 4er Népszokások, innepélyek,
sajátságos szólásmodok, közmondasok, babonák, hagyományok, mondák, népmesék sat.
Szekely Tájszótár, 10 iv ki van már nyomva. Septemberre lesz készen.
Igy kell magamat tépni, rongálni csoportos bajaim mellett is, hogy vaj egy krajczárt
szerezhessek; de meddig lehet ez is? Mindezt csak azért részletezém, hogy lehessen tökéletes ideájok állapotinkról; hiába beszélünk ujabb alapitványainkról, mint a Jobbágyi[?]
és Tordára nézve, mert ott most épitenek ugyan rectori házat, ezbár auditoriumos, de
a gymnasium épülete még csak egy bódéhoz hasonló – s a Jobbágy [-] még per tárgya. – Nem is említem – (s ezt az angoloknak se kell említni) hogy egyik ladamosi
administratorunk Körmöczi főbelövé magát, miután már évek óta pereltünk vele fel az
udvarig, hogy az administratorságot kivegyük kezeik közül; de hiába! igen rendkívüli felhatalmazással voltak a néhai testáló[?] úr által felruházva, – ott is 15 ezer ftig vesztettünk – a mi most beh jól használna. – ║
De most már hagyom a panaszt, térek közelebbi czéljára levelemnek. Multkori levelembe felküldötük volt a tordai Zsinatról való tudositásunkot, a min kezdődött volt levelem is; a levélre válaszolt volt Simén ur, de a Zsinati tudositásról – mely hivatalos alakban
[-] volt, arra nem írt egy hangot. Én ugyan abból, hogy nem említette, azt következtettem,
hogy éppen ha nem kapta volna kezéhez, emliti meg. De most kérdést[!] támadt: miként
eshetik az, hogy egyéb okleveleket közölni szoktak az angolok, az Inquirerben,172 de arról
172
The Inquirer: 1842-ben Edward Hill által alapított unitárius hetilap. 1972 óta kéthetente jelenik meg (vö:
http://www.inquirer.org.uk/).
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sohaegy hang emlités se volt téve? Kérem azért Simén urat, hogy rögtön irjon nekem ez
ügyben: kezéhez ment-é levelemmel – melyre választ is küldött volt – ezen hivatalos tudósításunk a Zsinatról? s mi lett a sorsa. Én mihelyt átköltözöm és papírjaimat, mik most
összezavarvák, rendezem, legott leiratom ujból azon Zsinati tudositást s ismét elküldöm,
hogy a pünkösti nagy meetingre megérkezhessék. Azon nagygyülésen többekkel találkozva, sok balítéletet lehetne eloszlatni, a mi irányunkban keletkezett, különis Rafaj ott léte s
orczátlansága folytán is, akit nem tudunk eléggé dorgálni – s a ki kölcsönkérésnek nevezi
ottani koldulását, s Önt hibáztatja, hogy őtet nem fogadta jól. Az a furcsa, hogy Paget
urnak angol corres- ║ pondense ugy adta elő a dolgot, hogy Rafajt a statusunk küldötte
akadémiára, s Angliába is az angol atyafiak nyakokra, hogy helyettünkis ők fizessenek,
holott volna a miből fizessünk elég, csak schmutzigok vagyunk. Ily eredményt szülhet a
rosz előterjesztés, mi a dolgok állásávali ismeretlenségnek, az alapnélküli rajongó képzelődésnek a következése legtöbbször. –
Mintigen valószinű dolgot irhatom a Sándor Mózsi kijelöltését, tán még mielőtt
az augustus 30án tartandó FőTanácson is ki fogna jelöltetni. Most két hét alatt több
rendkivüli gyülései lesznek az EKTnak éppen a Paget urhoz irt levél hatása folytán.
Anyira felingerülvék[!] némelyek, hogy ha oly égető szemrehányást huzunk magunkba s
ily sulyos szegénységi állásunkban még meg is kell gyaláztatnunk: akkor inkább ohajtjuk,
bár maradtunk volna ismeretlenségben s nyomorogtunk volna magunkban minden fényes atyafisági viszony alakulása nélkül, csakhogy legyünk megkimélve a méltatlan szemrehányásoktól. Simén urék mindent tehetnek – oly angyali áldott jó lelkek, mint Taylor173
ur is többek közt, képesek lesznek mindent felfogni, s magokat helyünkbe téve inkább
sajnálkozni, mint hozzánk lesujtó, megbirhatlan követelésekkel járulni. Hiába mondják
nekünk, mint az adomában Mária Terézia, a kinek rajzolák azt, hogy a szegény népnek
nincs kenyere, mit egyék – hiába mondják: hogy együnk hát zsemlyét, mert ő felsége is
elég kegyes azt megenni. – De ha zsemje sincs, akkor baj van, igen mélyen fekvő baj.
Tüsténti levelét várva s boldog napokat ohajtva vagyok állandóul
köteles szolgája
Kedves Simén ur
Kriza János
unit. püspök║
U. I. Kérem kedves Simén urat! nehogy mostani állásunkat oly szinben adja elő, mintha a legtávolabbról is angol unitariusok segélyére kivánnánk többször is szorulni; korántsem erre czélzott terjedelmes rajzom szegényes állapotunkról; hanem megmondtam
eddig rejtegetett titkainkot Önnek, mint mélyen érző s magos lelkületü embernek s erős
unitariusnak, hogy a hol szükség védhessen minket alaptalan föltevések s gyanusitások
ellen, s a mi állásunkat az illő hűszókra[?] reducált szinben tüntethesse fel. Bár pillanatokig s talán még évekig sinlünk, sanyargunk, és sok szellemi érdeknek nem szolgálhatunk: de azért kitürünk, tovább is szenvedünk, s nem szününk az unitarianismus ügyének

173

Tayler, James (Newington Butts, 1797 – Hampstead, 1869) unitárius lelkész.
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csendesen és sok sanyarusággal, de mégis szijjas és kitartó bajnokai lenni. – Egyedül a
mi erszényünk körül jár, vagyunk nagy ürességben s szorultságban; de jó kedv, jóremény,
jóakarat s kitürés dolgában erösek vagyunk. Vajha oly móddal bírnánk, mint angol hitfeleink; mi se lennénk fukaribbak a serling fontok oda vetésében bármi czélokra. –
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 9 oldal.
Megjegyzés: Az évszám utólag, más kéz írásával került a levélre.

22. Gyulai Pál arany Jánoshoz. kolozsvár, 1862. május 13.
Kolozsvár maj. 13. 862.
Kedves Barátom!
Itt küldök egy verset. Az ilyesmit talán nem kellene kiadni az embernek, azonban én
szivesen szolgálok neked vele, ha ugyan kiadhatónak találod. Ha másnak nem, Marinak
bizonyosan tetszeni fog.
Még e héten egyebet is küldök; már arra a novellara is rea kerül a sor. Ne ítélj meg, bizony más ember leszek, mint segéded. Itt annyira igénybe veszik időmet gr. Mikó, az iskola,
a 20,000 ezer[!] darab könyvből álló iskolai könyvtár, melyet most utódomnak hivatalosan
átadok, hogy csak este és reggel lehet valamit dolgoznom. Krizával is eltöltök egy pár órat,
már 10 iv jött ki gyüjteményéből s minden iv felett tanácskozást tartunk. Nem ugy van ugyan
szerkesztve a mint én ohajtanám, de mégis jobban, mint az Erdélyié. Majd ha segéded leszek, minden hónapban 50 forint árrát kell ledolgoznom s le fogom dolgozni, ha csak a csontom és bőröm is marad. Ha kénytelen vagyok tudok én dolgozni, ha nincs is örömöm benne.
Brassai azt izeni, hogy a novella alá tedd oda a nevét Brassai. Hogy ne tennéd? Az öreg
ur nagyra van e forditással.
Szegény feleségemet látogassátok meg néha; ne vegyétek rosz neven, ha ő nem mehet
sokszor hozzátok, oly allapotban van hogy a sok gradics174 árt neki. Reátok és Csengeriékre175 bizom.
Junius utolsó napjaiban ott leszek; jul 1i számba már megkezdem szerepemet, mint
teljes czimü segéded. ║
Szabó Károly176 azt kérdi, hogy szivesen véssz-e tőle egy a régi magyar költészetre vonatkozó értezésecskét[!], mely a Tinodi-féle cantionalira s több historias énekre vonat-

174

grádics ’lépcső’
Csengery Antal (Nagyvárad, 1822 – Budapest, 1880) publisicta, politikus.
176
Szabó Károly (Köröstarcsa, 1824 – Kolozsvár, 1890) történész, bibiográfus. 1859-ben Gyulai Pál biztatására elvállalta az EME könyvtárosi állását. Gyulai 1862-es Pestre költözése után is megmaradt kettejük
barátsága, ahogy arról a leveleik is tanúskodnak. Kriza János gyűjtőtársa. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
175
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kozik, s melyben az erdélyi muzeum könyvtára alapján több uj adat lesz. Irj erről egy pár
szót a nyilt postába; Károlyt én nagyon biztatom, a tárgy erdekes, ilynemü czikked nincs
is, de Károly nem mer írni biztatásod nélkül.
Az ég áldjon!
barátod
Gyulai Pál
Minthogy én mindég javitok valamit felküldött dolgozataimban ne vedd rosz neven,
ha most is arra kérlek, hogy a „Gonosz mostoha anyá”-ban e következő sort:
De a mikor vagdalták volt,
Két kis fogács[!] szokkent, ugrott
S reá hullott künn a nyájban
A legszebbik juh gyapjára
Nem soká a juh megellett
Ellett aranyszörü barányt
Két baránykát nagy csudára
Változtasd így:
De a mint ég, két kis szikra
Szökkent, szállott és leszállott
Künn a mezön, asszu fűre,
S bekapá a legszebbik júh.
Nem sokára meg is ellett
Ellett arany szőrű barányt
Nagy csodára két baránykát
Igy sokkal jobb, a mese egy más vátozatából javitom ki, észre fogod venni, hogy mért jobb.
Lelőhely: MTAKK [K 513/156. (A 3592/ I.)]
Autográf levél, 2 oldal.

23. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1862. május 17.
Kedves Péterfi Ur!
Mélyen hatott meg az Ön közelebbi levele, érezve azt, hogy önnek most is tanusitott
szolgálatát még eddig nem birám, nem tudám megszolgálni minden legszivesb akaratom
mellett is. Vajha képes volnék megtenni a jobbak érdekében, a mit legtisztább szüből
lélekből akarnék tenni; de oly korlátolt az én hivatalom hatásköre is; ritkán van nálam a
kezdeményezési jog, ritkábban még a végrehajtási tehetség s lehetség. Tapasztalám elég-
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gé Csokfalván is, a hová már kineveztem volt Sándort177 mindamellett, hogy az Esperest
már előre figyelmeztetett volt, hogy magam compromittálása nélkül a kirendelést nem
tehetem – remélve hogy valahogy s mint sikerülhet merényem, megtettem volt a kirendelést, de a lett a vége, hogy még azzal fenyegettek, hogy a faluba sem engedendik bémenni
a kirendeltet. Közelebbről B.Amonfalva[?] megnyilván a mester lemondásával, választási joga lett az ekklezsiának, de hasztalan ajánlottam Sándort az Esperes Urnak, mert
egyideig kettő körül volt megoszolva a vélemény – a kadácsi mester és egy tordátfalvi
ifju Boros György között, a kit ║ az Esperes Ur is nagyon ajánlott vót az ekklának – s
ezen utóbbi nyerte el a pálmát. Sándornak pedig ártott Keresztur közelsége, a honnan
a tanulóság mind rosz hireket terjesztget felőle, ugyhogy a csokfalviak még azt izenték,
hogy inkább fogadták volna el a kisebbik testvért, ha már a kettő közül választani kell.
Igy vagyok gátolva legjobb czélzataimban, hanem legyen meggyőződve Péterfi ur, hogy
főgondon lesz Sándort kirendelni s minden próbát megkisérleni vele, míg jó állomásba
tehetend, a rosszul informált Espereseketis megnyerni igyekezvén rá nézve. Reméllem,
hogy az idén megnyilni fog neki való ekklézsia. A kissebbik testvér178 pedig mint hallom
jó tanuló lévén, minthogy Nagy Lajost reméllem, hogy rectorrá teszik, általa tanitványt
szerzendünk számára – és igy csak kevés kitürés még! s azonnal jobb kilátásu térekre
jutunk, hol lelkünk háborgása csendesedhetik. Némileg mondhatom magamis ily hajóban evezek, most a költözés alkalmával jövedelmemet tulhaladó pompás szállásra kelletvén költözni, egy egész évi püspöki jövedelmemet, a mi nem igen sok, előlegeztem a
házam butorozására s tisztességes módoni kialakására[!] – természetesen kölcsön kért
pénzzel, a mi még régebbi adóssági terheimhez járulván, mázsateherként nyomja lelkemet – Ez az oka vállalatom179 meginditásának is, a melyet folytatnom kell ezutáni
években is, ha nem akarom, hogyévről évre nyakig nem akarok sülyedni az adósságok örvényébe, a minek majd családom issza meg keserű levelét[!], ha netán hirtelen
béhunyom szemeimet. ║
A minden terheltetései mellett is oly nagyszívességgel tett közleményeit elérzékenyedten köszönöm, s rajtam nem muland, hogy visszonozzam jólelke kifolyásait.
A mint hallottam, gr. Mikó Imre ő exja folytatni fogja a népmesék kiadását180 s előleg[!] országos összegyüjtését, e részben ha mit tehetek Ön érdekében is, ő exjánál,
igyekezendem megtenni, hogy egyike legyen az országos népmese-gyüjtőknek. —
A mint hallani fogok ugy értesülni legkisebb kilátásról az Ön fiaira nézve, legyen meggyőződve Ön, hogy gondomlesz aról értesiteni s felhasználni érdekében.

177
178
179
180

Ifjabb Péterfi Sándor Kriza János barátjának, Péterfi Sándornak az idősebb fia.
Péterfi Albert (1847–1888) királyi telekkönyvvezető. Költészettel is foglalkozott.
Kriza János a vállalat kifejezéssel a Vadrózsák kiadására utal.
Mikó Imre grófnak a levélben említett mesegyűjteményéről egyelőre nem ismert több adat.
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Melyek után minden részben jobb idők békés várására kérvén fel önt, vagyok állandóul
Tisztelendőségednek
köteles szolgája
Kriza János
Kolosvárt máj. 17. 1862.
ppk
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 3 oldal.
Megjegyzés: Péterfi Sándor témamegjelölése: fiaim pártját fogja – sokat tett érettök. Sajat nyomora!

24. kiss Mihály181 kriza Jánoshoz. árkos, 1862. május 22.
Május 22. 1862
Kedves Vérem!
Mind azon népmesék, amelyeket Lőrinczinek182 székelesen zamatositás kedvéért
elküldöttél; hát bizony csak nekem maradának travestálásra.183 Lőrinczi ugyan a te számodra a népmeséknek egy tömöt gyüjteményét184 állitottaki azon modorba, a mint az
neki jól jött; de ő maga megvallja, hogy a valódi népies székelesitésnek nem tudna embere
lenni. Ő egynek átőltöztetéséhez hozzá fogott, de nem máskép vólt vele megnyomorodva, mintha egy etymologistának kidolgozásul rhetoricum exercitirisnot185 szabnának ki;
úszott, s nem haladott, és a mit haladott, a se vólt jól. Ő gyüjteni igen jó, és élénk ember,
de a sajátságos székel köznépi nyelvet nem szedegette vólt begyibe: non existente (itt
is) fundamentő, non est sperabilis ædificatio.186 Ő tehát örömmel hagyta reám az egész
átdolgozási szerepet. –
Magam pedig eppen nem akarok dicsekedni e nemü tehetségemmel, mert Sz. pállal
az én dicsekedésem semmi. Minden az embernek a véritől, s hajlamától függ. Ugy vagyunk evel is, mint a botanicával; elmegyen ║ a sok burján mellett, aki azokot nem tanulta ismerni, s bármint mereszsze szemeit, azokot csak burjánoknak látja, de megke-

181

Kiss Mihály (Torda, 1809 – Árkos, 1889) a levél írásakor árkosi unitárius lelkészként szolgált. Kriza
János gyűjtőtársa volt. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
182
Lőrinczi Elek (Vargyas, 1821 – Árkos, 1863) ekkor árkosi tanítóként működött. Kriza János gyűjtőtársa.
(Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
183
travestál (< travestire, ol.) ’átöltöztet, átalakít, átkölt’
184
Lőrinczi Elek gyűjteményének csupán a címlapja maradt fenn: Nép mesék. öszve gyujté[!] LErt[?] Árkos
1856. Maga a gyűjtemény elveszett, csak első három oldala van bekötve az 1949-ben előkerült Kriza-anyagba
(ld. MTAKK Irod. 4r 409. IV. 73–73v–74). (Lőrinczi Elek személyéről és a gyűjteményről vö: Faragó J. 1967,
Borbáth K. 1974.) (A gyűjtemény – ahogy a levélből is kitűnik – csak számunkra veszett el, mivel Kriza azt
Kiss Mihálynak továbbküldte átírásra.)
185
rhetoricum exercitirisno: ’retorikai gyakorlatot’
186
non existente (itt is) fundamentő, non est sperabilis edificatio (lat.) ’nem létezvén alap, nem remélhető
építmény sem’
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resztelni, vagy bővebben érzeni azokot nem képes: a ki pedig ismergetni tanulta, annak
könyen jön azokot megnevezni, vagy azokról értekezni is. – Azonba nehogy azt gondold,
hogy én is absolutè et pleuariè in omnibus fertig187 vónék; mett ha leülök is magamra
travestálni, több esetekbe kénytelen vagyok felkelni, előszóllitni, s megkérdeni az én bizonyos oracularis Mentorissámot,188 kibe semmi esetre meg nem csalatkozom – magamba
inkább, mint benne. – Hanem anyit mondhatok, hogy Lőrinczi igy sem élne meg – planè
nem. Ez igy van. –
A mi magát a székel lére feleresztését illeti a már készen rendes nyelvmodorba leirt
népmesének, az minden esetre ha nincs is nehezebb, mint a prédikaczió dolgozás, de
oly nehéz van, még a leggyakoroltább idiotistára189 nézveis. Úgy van az ember az ilyen
munkával, mintha a magyar nyelvet valamely más idegen nyelvre kellene áttenni; mett
szó, betü, betüjegy, szórend, tájmodor, s tesz[?] az ember nyelvészetileg haladó lábának
mintegy kaszát vetnek, megakarják nyűgözni. – ║
De meg kell emlitenem valamit specialiter is; mert van, a mi különösnek tetszhetik,
vagy pedig alig érthető. Ezek közül sokat tudsz, és könyen kitalálsz magad, de még is emlegetek bennik valamit, hogy bizonyosabb légy felőlik. p. o:
1.) vėtte (accepit), minthogy az első e fölé a pont nem iratik oda, könyen értethetik e
helyett: vette (jecit). Igy: a véletlen oda vette a királyfiat.
2.) Kerbe (pro Kertbe; de azétt in nominativo nem Ker. hanem Kert; in omnibus
aliis[?] casibus manet in ordine.190 –
3.) A székel nem mondja: atyám, hanem: apám; de a köz székel még is a népmesébe
mikor egy királyapát nevez vagy neveztetmeg, in rationem regii honoris atya nevezettel szokott élni, mert ismeretes a főbb rendüeknéli atya nevezettel. És ez a jelen
travestálásba sokszor fordul elő. –
4.) Ebbe helybe, pro: ebbe a helybe. – Arra herre, azon helyre.
5.) Hintó. Az úri kocsit a székel mind hintónak nevezi.
6.) A Székel Köznép nem ismer a közszólgálón felül egyebet, mint frajt; ezt pedig belső
vagy szobaleány nevezettel nem tanulta kimondani, hanem csak laza faraj nem
magyar néven nevezi.
7.) A köz székelnél az illat bűznek mondatik, s éppen 3széken űznek. Jó bűzü, akár jó
űzü, jó illatut, illatost jelent. –
8.) Legkitünőbb szép nőszemélyt Lukrécziához hasonlitni nagyon fel van ragadva a
székel népre.

187

absoluté et pleuarié in omnibus fertig (fr., lat., né.) tréf., jelentése nagyjából ’teljesen, tisztán és minden
tekintetben kész’
188
oracularis Mentorissa (lat.) ’bölcs útmutató’ Feleségére Kiss Mihályné, Barabás Juliannára (Árkos,
1819 – Árkos, 1863) gondol, akinek segítségével a mesék travestálását (székelyesítését, átírását) végezte.
Emiatt Kriza János gyűjtőtársaként tartjuk számon. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
189
idiotista ’nyelvjárási szakértő’
190
in omnibus aliis[?] casibus manet in ordine (lat.) ’minden más esetben szokásosan, megszokottan,
rendben’
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9.) Férje helyett mindig ura mondatik. Édes uram, be jó kjed!
10.) Tösténtesen. Ez a tösténtnek legrögtönibb értelme. ║
11.) Hezzám, hezzád, hezza; hezzánk, hezzátok, hezzik (itt a hezzikbe dupla idiotismus
van)
12.) Nénő, pro: néne.
13.) Elcsurgyiálni, csurgyiálás – pro: lopni, csenni, sikkasztani.
14.) Irtam vólt, hogy aköz székel soha sem mond se-t, hanem mindig sem-et; de a
travestálás sorába ötlött elő, hogy még is Gyergyai J. úrnak igaza van a se-re nézve
anyiba, hogy az jár az imperativusba; pl: azt egyszer se tedd! soha se! egyet se!
Egyéb esetbe aztán nem jár. – Eszed ágába se vedd! Ne bánkódjunk rajta: én se, te
se, más se! –
15.) Szonynyu, szonynyuság, szonynyau – pro: szomjan, szomju sat. Anynyan, pro:
anynyian.
16.) Bukni helyett mindig bucskázni mondatik. Megbucskázott.
17.) Merős merőbe – pro majori significatione191.
18.) Bujdosóba vagy bujdosójába lenni: bujdosni. Leánnézőbe menni: Leányt nézni
menni. Kérőbe menni: kérni menni.
19.) Mint nincs, hanem e helyett mindig: mind. Te nem vagy olyan űgyes, mind ő.
20.) Hingergeni, magát meghengeregni. –
21.) vagy (aut – oder) helyett mindig: vaj. Vaj én, vaj te. Vaj ne!
22.) Tutta, tuttuk, hatta, elhattuk – pro: tudta, hagyta.
23.) Semmi letteképpen, pro: semmiképp.
24.) Tėmlecz (3széken) pro: tömlöcz. Eridj a tėmleczbe! –
25.) Pózna (rúd, hoszszu kemény veszsző, karcsu karó)
26.) Mík? valamík, a mík, pro: melyik?, valamelyik, a mely, a melyik
27.) Háromszéken: jedtség, jeszke, jedtibe, pro: ijedség, ijedős
28.) Megepedni (szomjan, vagy bú miatt)
29.) Ahoz léve ~ ahozképest.
30.) Esment ~ ismét.
31.) Küs ruha ~ zsebkendő.
32.) Álló esztendeje ~ épp egy éve.
33.) Arrolni ~ orrolni.
34.) Megveszem ~ nőül veszem.
35.) Mián, miatt. Miánna, miatta. Miánnad. Miánnam. Miánnatok. Miánnik. Miánnunk.
36.) Ficsinka, fincsalék ~ Szakadék vagy hulladékrész.

191

pro majori significatione (lat.) ’a nagyobb megjelölés érdekében’
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NB. mind ezeknek, mind a mese átöltöztetésének tartózatlan hihetsz, mert az úgy meg
van rágva, hogy jobban lehetetlen. – Még küldj, ha szükséged van a segitségre s örömest
igazitok benne. – Lőrinczi még egy mesét igért; én átöltöztetem s elküldöm.
Lelőhely: MTAKK[Ms 930/ 8.]
Közölve: SzNGy. II. 407–409. (r.)
Autográf levél, 4 oldal.
Megjegyzés: az utolsó NB kezdetű rész függőlegesen helyezkedik el a levél negyedik oldalán.

25. Tiboldi István kriza Jánoshoz. kiskede, 1862. május 24.
Tisztelendö Püspök úr!
Mintegy hat évvel ezelött megszollitattam vala Tekintetes Jakab Elek úr által többek
között aféle ”népmesék” vagy is tündérregék gyüjtésére is.192 Az időtöl fogva eddig tettem,
mit e részben tehettem. Eddig elé 84 ily mését küldöttem vala mindegyüt.193 Egyszeri küldeményem, némi más tartalmu melléklettel, mint értesültem, nem kézbesült, de sejtem,
hogy nem veszett el. A miket ugyan oda eddigelé küldögettem, én azokban a lehetőségig
az útasitáshoz tartottam magamot: hogy t: i: úgy irjam le, mint a beszédmondó felmondja nekem. Egy 70 éves assessori egyén194 tizet mondott vala nekem, azokot is ugyanúgy
irtam vala le akkór, mint azon öreg egyén elmondotta vala. Egy más egyén tizenkettöt ira
számomra kérésemre, azokat is a szerént irtam le,
Egykór olvasám a Kazinczy Gábór és Toldi Ferencz által Pesten kiadott ilyes népmesék egy füzetét elhittem vala, hogy nekem sem kell népiesebben írnom mint azon kiadott

192

Jakab Elek, aki Tiboldi István tanítványa volt Szentgericén, nemcsak a népköltészeti gyűjtésbe vonta
be Tiboldit, hanem különböző műfajokban írt/gyűjtött műveinek összegyűjtésére is ő biztatta. („Felkértem,
hogy a miket az elébb emlitett népköltészeti ágakban bir, válassza el egymástól természetök szerint, rendezze,
gyűjtsen hozzá ujakat, bővitse, szaporitsa s mikor egy-egy jócska csomag lesz, küldje ki hozzám Kolozsvárra,
én a mennyire tőlem telik, fáradságát kárpótolom. Tiboldi bácsi készséggel fogadta ajánlatomat, munkához
kezdett s több éven át küldözött hozzám kisebb-nagyobb csomagokat. […] Emlékszem, hogy 4-5 nagy vaskos
csomóra növekedett tőle kapott gyüjteményem. Volt közöttük 1, több száz mese, (ha nem csalódom 400) a
Fáy meséi alakjában, mit ő maga irt 2, Karácsoni versek szintén egy nagy csomag, 3, tömérdek számu adoma,
4, népies- és tündér-mesék, 5, Székely szólamok és tájszók, 6, tánczközötti versmondatok.” Vö: Jakab E.
1879: 434.)
193
Simén Domokoshoz írt levelében, amely tartalmazza Tiboldi István autobiográfiáját is, Tiboldi a
mesék kapcsán a következőket írja: „Irt, s gyüjtögetvett[!] Tündér regéket, vagy-is úgynevezett Beszédet 94
rendbelit, miknek egyegy része egy ivnél többre telt ki.” (Vö: II. sz. dokumentum.) Tehát az itt említett 84+9
mese nagyjából a végleges gyűjtött mennyiségnek tekinthető.
194
assessor: ’hivatali ülnök, szolgabíró’. Ebben az esetben az a jelentősége ennek az információnak, hogy
ebből értesülhetünk arról, hogy Tiboldi mesemondóit nem feltétlenül az írástudatlan, szegényparaszti
rétegből választotta. Erre utal az is, hogy egy esetben Tiboldi arról számol be, hogy az adatközlői leírták
számára a kért szövegeket.
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népmesék valának. A melyeket többtöbb egyén mondott az emlitetteken kivül, azokat is
a mint diktáltattam s rapiáltam, ugy írtam le, minthallottam kicsin különbséggel, Volt,
ki belemondott a mesébe: nő, szoba, erény s a. t. Mondottak olyant is, milyent régebben
egészen máskepen hallottam. S már ma is, ha értelmesebb egyén mond ilyes ”népmeset”
rendszerént ugy mondja, a hogy a régebbieket irva küldöttem. Már ekép ha nem elég
czélszerüleg irattak, a melyeket küldöttem mostanig megvagyok győződve, hogy nem
egészben sikeretlen tettem a mit feles irkámmal tettem.
Mikór a Fő Tisztelendő Püspök úr második, ugy mint Aprilis 6.kán költ becses levelét venni szerencsés valék, már akkór az első, ugymint Mártius 26án költ levelébeni
fölszóllitásra csak hamar diktáltaték s rápialék nehány ilyes népmesét. – Ez évi Sz:
György napján195 jöve e kis faluba egy szegény sertéspásztór, aval mondaték, többrendbelit, még más nehány egyénnel is több rendbelit. De azok némelyike olyan hosszu vala,
hogy három s több iv196 is telt volna ki belőle. Olyanokat is mondának, mik 3, v: 4 ezelött
hallottakból is voltak összezürve-zavarva, úgy hogy baj lessz vala határozottan kitisztálhatva irni le valamelyiket. – Én, minthogy a Tisztelendő Püspök úr levelében ez álla az
ily mesékre hivatkozólag: ”Nem szükség, hogy hosszuk legyenek” én hát, hogy ezer baja,
gondja között kevesebbel terheljem a Tisztelendő Püspök urat, ║ czélhozvezetöbbnek
tartám rövidebbeket irni s küldeni ez alkalommal, összesen kilencz számból állokat. Ezek
közül, ha bár fele czélra lenne, örömömnek tartanám, hogy ennyi részben bár valamít
használhattam az ügynek.
Későbbi levelébe zárva méltoztatott nekem küldeni a régebb általam kiküldött mesékből nehányat oly útasitással, hogy azok közül az I II, V, VI dikot nepiesítném. Én át meg
át nézém a kijelölteket s nem látám át, mint tehessem azt, hogy czélszerübben tehessem,
mint a most ujon küldött kilenczet firkálám, másfelöl az okbol is, hogy ket honaptól fogva
balszemem fajdalmával bajlodván, ezt tenni elmulatám. Méltoztat a Tisztelendő Püspök
úr e hiány potlásáúl venni a most küldötteket, a visszaútasításértti engedelemkerésem elfogadásával. A Pesti Akadémia kiküldötje Merényi ur197, kivel félnap együt valék levél által meghivatva – Tekintetes Pálfi Dénes198 úrnál – a bé s vissza küldött mesék közül mint
195

Azaz 1862. április 24-én.
1 ív többnyire16 oldal terjedelmű.
197
Merényi László (Pomáz, 1837 – Budapest, 1907) Pesten jogot tanult, de tanulmányait félbehagyva
meséket gyűjtött, majd íróként és hivatalnokként dolgozott. Merényi László joghallgató korában kezdett a
népmesék gyűjtésébe. Eredeti népmesék (1861) című kötetének megjelenését a sajtó és a kortársak is örömmel
fogadták: a nemzeti irodalom megteremtésének jegyében üdvözölték és a Népdalok és mondák folytatását
látták benne. A Sajóvölgyi eredeti népmesék (1862), majd a Dunamelléki eredeti népmesék (1863–64) kétkét kötetének megjelenésével párhuzamosan Merényi kérvényezte az Akadémiától erdélyi gyűjtőútjának
támogatását. Ez volt az első fizetett (és így hivatalos) népmesegyűjtő akadémiai kiküldetés, s nagy várakozás
kísérte a sajtóban és a kortársak körében is. Azonban a gyűjtés sikertelenül zárult, s megszilárdult az a
közvélekedés, hogy meséi nem autentikus módon kerültek lejegyzésre, s így személye marginalizálódott.
(Merényi mesegyűjteményeinek nem készült újabb kiadása, a kéziratokat a MTAK Kézirattára és az OSZK
Kézirattára őrzi.) (Merényi László mesegyűjtéseivel kapcsolatban vö: Domokos M. 2007a.)
198
Pálfi Dénes (1832? – Tarcsafalva, 1907) tarcsafalvi földbirtokos, egyike lehetett azoknak, akihez Tiboldi
István bejáratos volt.
196
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értesültem – egyet: ”Élet királyneja” czimüt, a nyikó mellett elmondatva, rapiált magánal
terjedelmesebben.
Hiu volnék, ha hinném, hogy mind jók a most általam küldött ujabb népmesék.
Mélából is ejthettem itt ott több hibát is, mint a tisztálás199 utánni át-olvasásból hiszem,
látom, hogy több szót máskép kell vala irnom s hasznalnom, de már ugy van, a hogy van,
hogy ujabban tisztaljam, ezúttal nem tehetem. Ez ujabb küldeményt a régebben küldöttekkel összevetve, lehet hogy némikép egyik tulságból a másikba estem.
Méltoztatott az iránt is értesiteni engem, mikép jó lenne, ha a Hargita körüli népbeszédről jelenthetnék valamit. Mint távól lakó az erintett helytől, most keveset tehetek e részben. Ma már ott a felvidéken sem olyan szóejtegetéssel beszéllnek, mínt ezelött mintegy
ötven évvel, kevesek, kik nyujtják a szó végét, több erintkezés után az alvidékiekkel, majd
oly formán beszéllnek, mint itteni vidékünkön. Közlebbröl is beszéllék Sz:Keresztúron
nehány oroszhegyi s Zetelaki szekeressel egy vendéglőben, de beszédmodjok nem
különböze az ittenitöl. Ide hátrább többet akarok e részről is.
Még tanúló koromban, ez elött 56 évvel, Keresztur között nyár középben menvén nehány Oláfalvi szekeres deszkával, jól emlékszem, hogy az utolsó ezt kiáltá az
elölmenőnek: Andariás hó! ne mönny ojan erőst, mer majt pihögni kezdenek az ökrök
Itt e faluban szolgált Korondi legénytöl is hallatott régen: Jöjön gazduram! mett ezök
az embörök mögakarnak ingömöt verni. Ugyan Korondról lakfalumba[?] települt nőtől
hallók kis koromban: E márhák e kicsi törökbúzánkot mind megėtték, hogy e kutyák e
szájokot ėtték vóna mėg (itt 3 közép ė.) ║
A tán már igen is untig emlegetett Adomák200 iránt irni akarék valamit, hogy
méltoztat kéznél tartani, míg gondolhatok itteni többekkel azok irányában valami útat,
de csak hamar megértém a Tisztelendő Püspök úr becses leveléből, hogy a Gróf Mikó úr
ő excellentiája kezénél vannak, s azt valóban örvendem. Itt ott kinyomva láték201 azok
közül nehányat, de se baj, több számu van a tömegben, mik saját ötleteim valának, de
azok nem, melyek itt ott kireppentek. Nekem mint 70dik évbelinek baj lenne előfizetés
utján is mozditani e részben, ambár nehányan sürgettek, hogy ezt tegyem. e vidéken már

199
A szöveg letisztázása, küldhető formába öntése. Erre Tiboldi István különösen nagy figyelmet fordított.
Mind küldött kézirataira, mind leveleire nagyon igényes volt. Ezek egyformán szép, tiszta, olvasható kézírással, összevarrt papíron maradtak fenn. Emiatt is lehetséges, hogy bár az általa ejtett hibákat még a küldés
előtt észrevette, de a letisztázott szövegbe esztétikai okokból már nem nyúlt bele, s a másik lehetőségre, a
levél újraírására már nem volt ideje, ereje.
200
Tiboldi István autobiográfiája szerint „Gyüjtött a Székel földön 1200 Adomát, mikböl az Üstökösbe is
küldött vala több számot, mik ott kinyomattak.” (Tiboldi István levele Simén Domokoshoz, Kiskede, 1876.
június 6. KvAKt. MsU. 1018/A) Ezen adomák teljes számban a kolozsvári MUEKvGyLt-ban, Mészáros József
hagyatékában, kisebb számban az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában találhatók. Ebből a jelenleg
Kolozsváron lévő korpuszból válogatott Mészáros Jószef az Adomák és tanítómesék (1988) című kötethez. A
levéltárban találhatók továbbá piszkozati példányok is.
201
Tiboldi adomái közül néhény megjelent a Székely Közlönyben. (Tiboldi bátyánk adomáiból. Székely
Közlöny 1867. I. (40) 318.)
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eddig sokan megszollitának kérdezve, hogy várhatják e már hogy azon Adomákot kiadva
láthassák. Én, ha kinyomathatnának, nem várnék azokból egyebet nehány példánynál.
Mint másszór, ugy ismét gyermektanitással foglalkozám a közlebbi télen is itten Kis
Kedében, hól egy közeli rokonomnál van lakásom 6 évtöl fogva. Mint már koros, hagyom
vala az ily foglalkozást. Mikór jelentém az őszön, hog már nem biztathatom ma[gamot],
hogy tovább is tanítsak, a gyermekes szűlők mind a két Kedében megszomorodának [″]
szives kérésökre, minthogy eddig is méltányolni tudták csekély fáradalmomot, ujból [″]
adám a tanitást Sz:Márton napjától kezdve Mártius végeig. A tanitási idő alatt semmit
sem tehetek egyebet: Azon egy szobában lakva a tanúlokkal, nappal a velök való foglalkozás, éstve pedig szemeim gyengülése miatt sem nem olvasok, sem nem irok, igy tavaszi s
nyári idön ha tehetek valamit, igen kicsin részben.
Ha a Tisztelendö Püspök úr méltoztat idehátrább is parancsolni nekem, hogy tegyek
valamít az eféle ügyre nézt, azt tehetségem szerént megtenni nyereségnek tartom, addig
is magamot kegyes pártfogásában ajánlva tisztelettel vagyok
a Tisztelendő Püspök urnak
Kis Kede, 1862, Május 24n

Alázatos szolgája
Tiboldi István s:k:

Lelőhely: MTAKK [Ms 930/12.]
Közölve: SzNGy. II. 409–412.
Autográf levél, 3 oldal.
Címzés: Tisztelendő Tudós Kríza János Urnak, az Erdélyi Unitária Ekklézsiák érdemes Püspökének
alázatos tisztelettel.
Megjegyzés: A 3. oldalon a lap sérülése miatt néhány szó olvashatatlan.

26. Goró István202 kriza Jánoshoz. Homoródújfalu, 1862. május 26.
Főtisztelendő püspök úr!
Közelebbről Nagy Sándor203 barátomnál lévén, ő holmi appró dolgozatait közlé velem,
melyeket – mint mondja a székely népregegyüjtemény számára, melynek mint tőle értem
egy darabja már ki is jött volna, irt és felküldött a főtisztelendő püspök úrhoz. – E körülmény bátorita engem is azon gondolatra, hogy még 1844-ben Kolozsvárt irt, s történetesen
mái napig is meglévő hason dolgozatomat felküldeni bátorkodjam a főtisztelendő püspök

202

Goró István (1825 k. – Homoródújfalu, 1871) a levél írásakor homoródújfalusi unitárius lelkész, Kriza
János gyűjtőtársa. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
203
Nagy Sándor (1821 – Homoródkarácsonyfalva, 1897) homoródkarácsonyfalvi unitárius lelkész. Kriza
János gyűjtőtársa. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
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urhoz. Mint mondám én e kis dolgozatot még 1844-ben írtam vala Kolozsvárt, melyet akkor a Vasárnapi Ujságban többféle mókaságok jelenvén meg, közöltem professor tekint.
Brassai Samuel úrral, de napvilágot nem látot[!]. – 1848-ban Sárdon az oláhság könyveimet s minden irományomat tönkre teszi. – Visszamenve egyetlen egy darab könyvet s
e kis dolgozatot kapom meg egy oláhnál, egyebet semmit. – 1859-ben apósom városfalvi
Derzsi Mozes úr egy darab kaszálót árulni kezd a regényes helyen, s hogy el ne idegenítse
magam megerőltetésével egy öszveg pénzt adok az öregnek, becsületiben bizva kötlevél
nélkül. De a szegény öreg könyelmü ember lévén, a kaszálót másnak adja, s nékem pert s
ezzel oly költséget ráz a nyakamba, mely ujból méltó lenne Nagy Sándor barátom tollára.
En közlém e munkát, melyhez rám nézve annyi keserü emlék van kötve, kevés változtatással a szerint, mint 17 év elött megirtam. Miböl annyi tökéletes igaz, hogy a nép a helyet
bübájosnak tartja s sokféle mondák kerengenek róla. Ha helyet nem találand a székely
népregegyüjteményben hordja a patvar, nékem ugysem sok örömet okozott. Reménylem
a főtisztelendő püspök ║ urtól nyerek bocsánatot lehető tolakodásomért. Ki egyébarant
tisztelt úri családját köszöntve, mély hodolattal vagyok H.Ujfaluban Majus 26-án 1862.
A főtisztelendő püspök úrnak
alázatos szegény szolgája
Goró Istvan sk
Lelőhely: MTAKK [Ms 930/6.]
Autográf levél, 2 oldal.

27. kiss Mihály kriza Jánoshoz. árkos, 1862. június 20.
Árkos 1862 Jun. 20.
Kedves jó vérem!
Átdolgoztam székelesen a meséket, házi tehettségünk szerint minél eredetiebben, minél természetesebben. Én ezekkel a dolgomot azért igazitottam el ily korán, hogy egyfelől
addig kapd kezedhez, míg elmennél a Tordai vizsgálatra, – s különben is jobb korán, mint
későre kelnifel. Úgy érzem, vérecském, hogy a Székel nyelvbe amugy derekasan belégyakoroltad magadot. Más, a ki annak tized részével se dicsekhetik, önállóságot merészelt
vendicálni204 magának; te pedig, mint csaknem önálló is, nem lépsz másokra támaszkodás nélkül. És ez igy van jól; ez a valóságos helyes gazdai tappintat: igy maga gr. Mikó
se fog benned csalatkozni; hiteled megáll, sőt fel fog tünni, úgy szóllva, felvirágozon a
tudós társaság előtt is: a székel nemzet tappintatos érzelmiségének pedig bálványa
leendeszsz, – annak köznépének is kegyeltje. –

204

vendicál (< vindico lat.) ’követel, jogot formál, igényel’
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A „Szép Palkó” beli haricska puiszka205 dógát felhivásodra úgy kirakám árté székelesen,
hogy mikor elolvastam, a családomnak is egészszen fel vótak belé villanyozva – magam
is – te pedig élvezeteddel éppeg megeszed. Hanem még „az „apám lakadalma”206 sem
hunczfut; tellegettem ║ abbais tódást, fejelést, a mit lehetett. – Ha többször eléforduló
ugyan azon szóba különbözést látsz, mint pl: ecczer, és egyszer, – s hasonlókba, – abba
ne ütközz meg, hanem menj rajta bátron – nem csinál az semmi bajt. Ilyen lehet: tudta,
tutta; szedte, szette, sat. –
Ide zárék kézbesités végett egy a tractusomból kezemre jött népszerü pályaprédikácziót
is; tedd a többi közi. – Jeligéje: Énis pályázok! –
Ide zárék még egy leveletis a „Közlöny”207 számára; tudom, hogy exameni bajok között
jut kezedre, dene nehesztelj ezétt a kicsiségétt, valahogy kapj üdőt rea, hogy Sándortól
küdd el oda, a hova kell. –
Úgy van; arczképed a vasárnapi ujságba208 éppen nem hozzád, henem[!] Zóltánba
lakó T. Bartók Ferencz úrhoz üt – akarám mondani húz; úgy es van, ő kigymihez többet
húz, min (itt az n a min szóba francziáson orrbaolvad) hezzád. –
Csak bolondozok, holott még a nevetés közbeis fáj a lelkem. Csak ki kell rukkolnom vele:
Én az öszvetés márcziusi kiveszése, s már egymásra 2 évi jégverés által valósággal oly jövedelmi hijány elöküszöbén állok, hogy nagyon jó neven venném attól a jó collegü[!] rector
urtól, ha ezen helyzetemet felfogva, jövőre Sándor részére egy keveset ahozléve intézkednék.
Neked az Isten adjon könyü úszást a sok bajba! ohajtja szeretettel idvezlő
véred K. M
Sándor! hazafelé jöve holmidat úgy szedd öszsze, s úgy gondozd az úton, nehogy másodszori ügyetlenséggel egészen elveszeszd. –
Lelőhely: MTAKK [Ms 930/9.]
Közölve: SzNGy. II. 412–414.
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: A fiához, Sándorhoz írt utolsó sorok függőlegesen szerepelnek a levél 2. oldalán.

205
A Szép Palkó, a Vadrózsákban közölt első háromszéki mese, amelyben a haricska puliszka készítését
és fogyasztási módjait is leírták. Kriza János Vadrózsákban ehhez a meséhez közölt jegyzete szerint a Szép
Palkó „leginkább abban üt el az ő társaitól, hogy működési tere Háromszék, itt élő király az ura, mert csak
is háromszéki királynak juthatott eszibe azt parancsolni, hogy főzzön neki egy »istenes haricska puiszkát«,
mely a háromszékiek hires nemzeti étke, s csak is a háromszékiek szokását jól ismerő Pulutóné keverhette
meg oly jóizüleg, hogy bámulatos mohósággal esett neki a székely város népe s a király maga is egy jó darabot
az ő fáin csiki turójából felturóztatva, mind egy falásig bévermelt.” (Kriza J. 1863: 544.) (haricska: ’hajdina’)
206
Az apám lakodalma magyar nyelvterületen igen népszerű hazugságmese (AaTh 1962). A Vadrózsák
háromszéki meséi között a tizedik.
207
A Kolozsvári Közlönyt 1856-ban Mikó Imre gróf alapította. A népszerű, hetente háromszor megjelenő
kolozsvári lap 18 évfolyamot ért meg. Berde Áron, majd Dózsa Dániel, később, az Unió című lap beolvadásával
Dózsa Dániel és Sándor József, végül ismét Dózsa egyedül szerkesztette.
208
Vasárnapi Ujság 1862. IX. (20) 229.
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28. Gyulai Pál Szabó károlyhoz. kolozsvár, 1862. június 23.
Kolozsvár, jun. 23 862.
Kedves barátom!
Vettem leveledet s a miben megbiztál mindent eligazitottam. Ide zárva veszed nőd
levelet s meg egy mást, mely a tegnapi postán érkezett. Egy boritékba tettem az egészet s
nődnél pecsételtem le.
Nőd, hála istennek egészséges, mióta elmentél többször voltam nála, valamint
Sáminé209 is. Tegnap a zeneexamenunken[!] fenn volt a gyermekekkel együtt. Hogy örvendettek a gyerekek a trombitáknak, képzelheted.
Leveled épen akkor érkezett, midőn Sárkányhoz210 indultam búcsú lakomára. Sokan
voltak ott Brassai Finály sat. Felolvastam a levél általános érdekü részet s egy poharat
ittunk a felfedezés örömére211 s a te egészségedre. Mendamellett nem állhattam meg hogy
öszinte örömömben is egy malitiosus megjegyzést ne tegyek reád. Mondottam, Károly
kezd erdélyi emberré válni, azt írja, Erdélyben a régi könyvek hazájaban, tehát hátrább
az agarakkal Magyarország alföldeitől. Azt hiszem, az utolsó malitiát megbocsátod s talán
szívesebben, mint a többit.
Mikó gróf már elutazott, neki nem tehettem jelentést a dologról, hanem fogtam magam s leveledet felküldöttem Aranynak, hogy csütörtöki számában az ujdonságok közt tegyen egy kis elöleges közlést róla. Egy pár sor nem árt elölegesen is, ugy is a te Korunkbeli
cikked212 tüzetes lesz s Pesten egyszerre fogják olvasni az Arany elöleges közlésével. Ugy-e
nem ha-║ ragszol meg érte?
Krizának nem szólottam semmit. Ha valami kitünőt kapsz, küld Aranynak, s általában
inkább nekünk gyüjts Kriza ugy is elég gazdag, mi pedig versek dolgában kivált nagyon
szegények vagyunk. Elég lesz ha neki csak egy pár darabot adsz, különben is neki elég
módja lesz még gyüjteni, de nekünk Peströl kevesebb. Ha valami balladát kapnál kivált
küld egyenesen a Szépirodalmi Figyelő számára.
Az ég áldjon édes Károly, ez utolsó szavam hozzád Erdélyben, de nem az eletben. Mi
még sokszor fogunk egymással erintkezni s azt hiszem mind végig megtartjok azt a tiszta

209

Gyulai tanártársának, Sámi Lászlónak a felesége
Sárkány Ferenc, „a kolozsvári ev. ref. kollégium matematika professzora, aki a tanári kar nevében
búcsúztatta Gyulait Pestre költözése alkalmából” (Somogyi S. 1961: 666).
211
Szabó Károly 1862 nyarán fedezte fel Apáczai Csere János Magyar logicatskáját Marosvásárhelyen a
református kollégium nagykönyvtárában.
212
Apáczai Cseri János magyar logicájáról. Korunk 1862. II. (98) 501. [június 25.] (vö: Olosz K. 2009a: 44.)
210
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baratságot, melylyel egymáshoz már évek óta viseltetünk. Bocsáss meg gyerekeskedéseimért, s emlékezz és számíts reám mindig mint hü baratodra.
Az ég áldjon
barátod
Gyulai Pál
Az Aranynak igért czikkekről ne feledkezzél meg.
Lelőhely: KmÁLt. [931. Fond personal Szabó Károly I/169. (Gyulai Pál levelei, 16. levél)]
Közölve: EISZ. (14. levél), GyPL. 471. (424. levél)
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: Gyulai Pál ebben a levelében gyakran elhagyja az ékezetet a hosszú magánhangzókról.

29. kriza János Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1862. július 11.

Nagyon tisztelt Gyulai Ur!
Kedves Barátom!
Mind halogatom a levélirást, részint istenadta vis inertiaeből,213 részint a sok hivatalos foglalkodás és nyári időbeli fürdésre járás miatt; osztán oly végtelen sokat akarnék
megírni s a nagy munkától természetileg visszarebbenünk. Mind erre most nem volnék kényszerülve, hogyha Gyulai urnak el nem kell vala menni.214 Én érzem azt igazán,
akit a gróffal belévonának a nagy bajba, s most itt hagynak a büdösben. De jól van jól,
azért is egyre fogok alkalmatlankodni, a mig rám unnak a sok firkálásért és alkalmatlan kérdezkedésért. Hol is kezdjem ezt s aztán hol végezzem? Először is panaszom van
Steinra, oly sebes kutyafuttába kezdte a Vadrózsákat nyomtatni, hogy alig érem utól a
termesztéssel; képzelje Gyulai ur, már a 19ik ivet kiszedték – minden héten két iv kezd
készen lenni. Ez menne, ha annyi hivatalos elfoglaltatásom nem volna; de készülnünk
kell az augusztusban tartandó nagy FőTanácsi gyülésre – Bizottmányokat kell vezetnem,
s működésben tartanom – s ugy kifáradok olykor, s ha még hozzájárul szokott nyavalyáskodásom is, csak lassan menyünk elébb a testtel. – Én tehát fogom magamat jórészt
s bétiltom Steinnak a nagy sietséget, a mely nála a ritka erények közzé tartozik ugyan, de
nekem idő szerint alkalmatlan kezd lenni, – azért főleg, hogy a népmesék feldolgozásával
még sehogy sem állok, pedig mind ujra akarom dolgozni, legalább magamon át akarom
ereszteni, hogy valami magamféle legyen belőlök. –

213

vis inertiae (lat.) ’passzív ellenállás’; itt: ’gyengeség, erőtlenség hatalmánál fogva, munkakedv hiányából
fakadóan’ értelemben szerepel
214
Gyulai Pál 1862. július 3-án tért vissza Pestre.
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Csaknem 20 egész ivet töltének bé a sok mindenféle Népdalok s rokonnemüek. A
Vegyesek közt most az Irókéi nyomatnak s vannak szedőben. Pótolékul teszek még vagy
3 darab ujonnan kapottat Udvarhelyszékből215 – a Síménfali[!] ballada egy igen fiatal
szolgaleányzó, a régi Madonnaszerű tiszteletre méltó balladák mellett; de mégis közlöm mint mutatványát a nép kimerülhetetlen dalbőségének – s közlöm legeslevégül[!]
Kőmives Kelemennét, ami aztán termésaranyféle – csak tegnap – éppen a 12ik órában
érkezett meg, alig tudtam vagy érkeztem még megizlelni is, mert hosszacska darab – anynyit mondhatok, hogy az ilynemüek legjobbjai közzé tartozik. Mindenesetre közlenem
kellett ezen első kötetben, mert ki tudja, lesz é és mikor! egy második kötet. Én részemről
arra könnyebben elkészülhetek: mert hej! sok sanyaru tanuláson mentem keresztül az
első kötet nyomása alatt. Csak hogy mellettem volt Gyulai ur mint jó geniusom, különben nagylelki szorongattatások közt hallgattam volna a sajtó csikorgását nem egyszer; de
most már egy kis pünkösti[!] lelket kaptam, mint az árván maradt tanitványok, s elmondhatom Sz Pállal: hogy nem szégyellem a népnek évangyéliomát, s ha az első prédikállás
valamenyiben ║ sikerülhet, sok minden hiányai mellett, a második kötetre a jövő évben
készen leszek: van is készletem még anyi hogy egy 40 ives kötetet kiállíthasak a nélkül,
hogy a Tiboldi meséiből csak egyet is felvennék, a melyek aztán egy harmadik kötetre
maradnának fenn.
Az első kötet 21dik ivébe mennek a Táncszók, a 22ikbe a Találós mesék. A 23, 24, 25be
a népsajátságok. Uramfia! mennyire meggyült a bajom. Itt kell már igazán a Gyulai ur
bajból kisegítő jó tanácsa. A népsajátságoknak csak hatod részit ha képes vagyok e 3 ivbe
belé rakni. Mit tegyek? Elől jőnek a Szólásmódok, közmondások, 2or babonák, 3or álmok s
punctum. Egyébre nincs hely, a sok apró érdekességnek csak egy része jöhet belé a 3 ivbe.
Mert igyis alig lesz helye csak 6 számig menő népmesének is. Tervem tehát ez: hogy 3 ivbe
adok anyi sajátságot, a menyit lehet, s a 26, 27, 28, 29 ivekbe Népmeséket, talán 10et–12öt
belétömhetek. A Csihán királyurfi216 nem maradhat el. Bezzeg örülne Merényi, ha meghallaná gyüjteményemnek ezen mesebeli szegénységét, hanem hagyján! a 2ik kötetben
tulnyomó lesz aztán a népmese-rész, – de igy is többre menend gyüjteményem az előre
tervezett 30 ivnél, mert a 30, 31, 32 íveket elfoglalja – el kell foglalnia – a Tájszótárnak;
az istenadtával anyit kinlódtam, hogy soha semmivel se anyit, most is e gyüjti csinálja
leginkább a bajomat – a lelkem se nyugodnék meg, ha ki nem adnám; nem is maradhat
el, mert teméntelen sok az ismeretlen székely szó csak a gyüjteményemben. A 33ik iv tenné a jegyzéseket, az előbeszédet, a 34ik is talán azt, és végre a 35ik a Tartalmat! Igy nőtt
fejemre a sok vadrózsa; tehát nem csak térdig járok a rózsában, mint a pestiek. Valójában
215
Vö: Kriza János 1863: 314–320/584–588. sz. – Pótlék az udvarhelyszékiekhez. A Fejér-Nyikó mellől
cím alatt ebben a pótlásban közli Kriza a Kőmíves Kelemenné (584. sz.), Budai Ilona (585. sz.) balladáját
és a Mónár Mózsi k... huszár (586. sz.) címen felvett, a levélben Siménfali balladaként emlegetett új stílusú
bűntényballadát. A három balladán kívül még egy öntöző versike (587. sz.) és egy hintázó mondóka (588.
sz.) került utólagos betoldásra.
216
A Csihán királyúrfi Eurázsia-szerte közkedvelt tréfás hősmese, tündérmese (AaTh 545B). Ugyanezen
cím alatt jelent meg a Vadrózsákban az udvarhelyszéki mesék között (XVII.).
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Ovidiusként Inopem me copia fecit.217 Erősen meggyült a bajom. Szükölködöm, Uram,
Gyulai Barátom Uram! jó bölcseség nélkül, küldje hát ennek bár egy legcseppjit „hézzám”,
hogy a nagy gaibából, melynek göbőjébe218 béestem, menekülhessek. A „Tánczszok és
Találos mesék” a 22ik ivig bézárólag tért foglalandnak, azon tulra „kévántatik” a jó Tanács.
Én egyébiránt elszántam magamat a szélsőségre is, t:i: hogy a 30 iven feljül is nyomtassak, mert különben nagy hézagát érzendem gyüjteményemnek. Ugy é bár, Gyulai ur
is igy gondolkozik – s tán még a kivel jórészt közlendi az én nagy lelki szorultságomat,
Arany János is, a kinek eddig megmutathatta az én szegény vállalatom néhány ivét s mily
boldognak érezném magam, ha némiek benne tetszését megnyerték volna. – Enyit mostanra, majd a jövő héten többet is irok. Barátságos válaszsorait epedve várván maradok
aki vagyok
Gyulai urnak
tisztelő barátja szolgája
Kolosvárt jul. 11. 1862.
Kriza János ║
U.I. Brassai a héten levelet irt Önnek, de a szállását nem tetteki; ha nem kapta eddig,
keresse fel a postán. Az öreg Brassainé mind fekszik, hasfájása koronként eléjő, álompor nélkül nem alhatik. Az ősznek lehulló leveleivel a majdnem 90 éves öreg is aligha
le nem hulland. Eppen most haldoklik az ugynevezett Dérfalvi Pataki Jósef ur is, a mi
collegiumunk egyik Felügyelő Gondnoka – Vig kedélyü ember, s még is a gút ütte meg,
mint a Háromszékiek mondanák. A német gutja veszedelmes a magyar embernek, legalább a székelynek az. Egyéb semmi! Csak annyi, hogy a Deák Farkas219 Albumában220 kijött Versek Taraczki név alatt, valami ifjukori verseim, s a magaméinak el sem ismerném,
ha valakinek tetszenék engem interpellálni. Én most a székely népet költetem, költsön helyettem – ez egykissé kényelmes dolognak látszik ugyan; de hadd próbálják hát más székelyek is utánnam. – A propos! Kovácsinál rábukkantam az ön átadományára – a Gáspár
verse már ki is jött – Idunát megkaptam, de nem találtam eléggé népiesnek – s nem is
akartam oly égileg finom lelkének azon gyöngéded szép dalait az én lármás társaim körébe bévonni – s eszembe villantak Szász Károly mély bánatának hangjai is: Hallgass el
kósza hir! sat.

217
Inopem me copia fecit. (lat.) ’A gazdagság szegénnyé tett.’ Ovidius Metamorphoses című művéből vett
mondás.
218
göbő, tájny. Kriza János tájszótárában a meghatározása: ’1. utakon sárral, vízzel telt gödröcske 2. folyó
hirtelen mélysége’
219
Deák Farkas (Marosvásárhely, 1832 – Marosvásárhely, 1888) igazságügyminiszteri osztálytanácsos, a
MTA rendes tagja. A marosvásárhelyi református kollégium diákjaként belekeveredett a Török–Gálffy-féle
összeesküvésbe és 5 évi fogságot szenvedett (vö: Deák F. 1869). 1857 és 1861 között Kolozsvárott a református
kollégiumban tanított, majd 1862-ben Pestre költözött és ott jogot végzett. Kriza Jánossal, Gyulai Pállal és a
népköltészeti gyűjtéssel való esetleges kapcsolatához vö: Olosz K. 2003: 125–142.
220
Kolozsvári Album (szerk. b. Bánffi Dezső, Deák Farkas, Réthi Lajos, Kolozsvár, Stein, 1862). Ebben
Kriza Jánosnak Taraczki álnév alatt két költeménye jelent meg: a Haj te szép virágfüzér és A távozóhoz.
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Kőmives Kelemennéből néhány sort ide teszek le. Majd a 15ik iven elkezdve mind a 6ot
elküldjük. Mit mond Gyulai ur a Siménfalvi nagy [üt]közetre,221 közöljem-é? –
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Közölve: MNGy. 379–384. (2. levél)
Autográf levél, 3 oldal.
Címzés (a 4. oldalon): T. Gyulai Pál Urnak. Pesten. Ugyanitt a következő jegyzés is szerepel: T.
Arany János urat tisztelettel kérem, juttassa kézbe e levelemet: mert siető választ várok. Tisztelője
Kriza János

30. Gálffy Sándor222 kriza Jánoshoz. Demeterfalva, 1862. július 28.
Kedves Barátom!
Julius 10eröl irt becses Levelét nagy érdekeltséggel olvasám, alig tudom várni azt az időt,
midön becses gyüjteményeinek első kötetit láthassam – megvallom barátom Uram felkérésire itt ott matatván, puhatolodzván, magamis oly kincseket látok vesző félben, melyek
a Nemzeti Nyelvre nézve meg becsűlhetetlenek, s melyekről képzetem sem volt – azért
kértem volt fel barátom Uramot némely Balladákra nézve, melyeket én töredékben birok,
hogy világositson fel, ha talán már birna belőllök, hogy ne kutas-║ sak a meglevők után;
hogy pedig azoknak érdekességekröl meg gyöződjék egyet, mely a tőbbi között leg épebbnek látszik ide mellékelve közlök – ilyenforma töredékeknek még többnek is vagyok birtokában a mint irtam is volt, de ha több váriánsát is nem kapatnom[?] azoknak, szinte
érthetetlen töredékeknek maradnak – no de csak egésség legyen a következő télen leszsz
valahogy – télig pedig kicsivel biztathatom, mert a nép nagyon el van foglalva, s eppen
semmi effélét nem lehet belőlle kivájni –
Irja Barátom Uram, hogy a Nyiko melléki nép eletröl írnék valamit; én csak érkezzem,
meg tehetem, külőmben Bará-║ tom Uram előtt azért tünik fel a Nyikó mellyéke, mert
innen birt leg czélra vezetöbb kezelőket, de a többi vidékek is ép oly érdekesek lettek
volna jó kezelök mellett, sőt Háromszékröl, s különösön Csikbol még több eredetiséget
reméllenék jó kezelők mellett. Lám az Erdélyi gyüjteményeiben inkább Háromszék, és
Csik van repreesentalva[!], csakhogy ottis a kezelők nem értettek jol hozza; p:o: a 2k kötetben az 527k dal egy igen szép eladó nota, melyet hihetőleg ott. t: i: Csikbais ép ugy
221
A ballada megjelent a Vadrózsákban Mónár Mózsi K... huszár cím (az 586. szám) alatt, ahol a K...
Kossuthot takarta, akinek nevét nem volt szabad kinyomtatni sem, még ha a ballada nem is róla szólt.
A Vadrózsák jegyzetei szerint a siménfalvi „nagy ütközet” 1849-ben történt három személy között, s azt
hivatott bemutatni, hogy a lokális események hogyan kerülnek be különböző műfajokba, s ezzel hogyan
válnak az emlékezet részévé. (Vö: Kriza J. 1863: 540–541.)
222
Gálffy [Gálfi, id. Gálfi] Sándor (Martonos, 1810 – Demeterfalva, 1871) alkirálybíró, Kriza János gyűjtőtársa. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
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használnak játékközbe énekelve, mint szintén az idevalok, csak hogy sem a közlő, sem a
gyűjtő nem vette eszre – jó lenne tehát oda működni, hogy Csik-Gyergyobolis legalább ║
egy pár értelmes gyűjtője legyen a 2k kötethez –
Merényi még mind itt van, jelenleg a Szombátfalvi Szelykén mulat, ugy látszik pénzt
vár oda, hogy tovább mehessen223 – a mit lehetet rajta is segítettem legalább közmondák,
és eredeti Székely Szavakkal gazdagítottam az ö gyüjteményétis – Szinte két hétig lévén
egy fürdőn vele – azt hiszem legalább 700, v. 800 uj szot töllemis profitirozott, ha többet
nem; külömben mindegy csak világot lássanak, akárki közli őket; csak a nem közles lenne
nagy vétek – mert igazán meg becsülhetetlen kincs a nyelvre nézve a mit megint most
kezdettem tapasztalni.
Bár Isten addig éltessen éngemis, mig kedves Baratomhoz szerencsém leszsz, hogy
bár egy nap beszélgethessük ki magunkot – addigis Isten minden javaival aldja meg – barátja Gálffy Sándor
D. Julius 28k 862
Lelőhelye: MTAKK [Ms 930/3.]
Autográf levél, 3 oldal.
Megjegyzés: A levélben a magánhangzók hosszúsága (elsősorban az ü-ű, ö-ő esetében) bizonytalan és nehezen értelmezhető. A szóvégi pont helyett gyakran használ gondolatjelet a mondat zárására.

31. kriza János Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1862. augusztus 12.
Tisztelt Barátom Uram!
Nagy örömmel olvasom a Figyelőben Ismertető czikkjét224 s abban értesülök egyszersmind hasonló örömmel arról is, hogy levelem kezéhez jutva a 35 iv adásába beléegyezett,
minthogy ezt megemlitette, s a Kelemenné éneke is kedvezőleg lőn megemlitve, ugy hiszem, hogy a héten kezéhez jutand kinyomtatva is, ha eddig nem jutott, mert már a napokban átadtam Diménynek225 a 15–20k tehát 6 ivet felküldés végett. Steint igen megdi-

223
Merényi László 1862 májusában indult el a magyar mesekutatás első hivatásos gyűjtőútjára Erdélybe,
ahonnan csak 1867 nyarán tért haza – mesegyűjtemény nélkül. A gyűjtést nagy várakozás kísérte a sajtóban.
Indulása előtt (1861 végén) az Akadémia 300 forintnyi támogatást szavazott meg részére. Ennek ellenére
már Kolozsvárra érkeztekor nagyon csekély összeg állt a rendelkezésére, s útja során folyamatosan anyagi
problémákkal küzdött. Egy alkalommal Székelyudvarhelyen a fedezet nélküli váltói miatt fogságra is ítélték
(vö: Domokos M. 2007a).
224
Kriza János itt feltehetően Gyulai Pál Két ó-székely ballada című cikksorozata (Szépirodalmi Figyelő
II. 1861–62. 2. félév (12) 177–179. (13) 193–197. (14) 209–211. (15) 225–227. (16) 241–245.) első részének
bevezetőjére gondol, amelyben Gyulai vázolja a készülő Vadrózsák mibenlétét, szerkezeti felépítését, tartalmi
elemeit és ezután tér rá a két ballada bemutatására. A tanulmány a Vadrózsák előzetes népszerűsítésére,
beharangozására készült és szolgált.
225
Dimény: ismeretlen személy.
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csértem volt, elhitte magát s már 3 hétóta egybetűt sem szedethetek, ugy el van halmozva;
hanem october végire mégis csak készen leszek. Részint nem is bánom, hogy nem sietnek:
mert hivatalos teendőim bokrossága miatt alig érkezem valamire. „Sat cito, si bene”226
lehet. Ha valamennyire megnyerhetem az Arany tetszését is, azon örülni fogok. Én csak
inkább műkedvellő, mint művész lévén, tőlem felette sok nemis várható. De azt tartom,
hogy minden ember tegye meg azt a jót, a mi tőle telik – a középszerűek is ott lehetnek az irodalom terin legalább mint fövényszem-gyüjtők a nagy épülethez. – Készleteim
nagysokasága mulhatlanul szükségessé teszi egy IIik kötet kiadását. Csak a népsajátságok,
különösen sajátságos szólásmódok megérdemelnék azt, hát a Népmesék? De lesznek, ha
kevés számmal, Népdalaink a IIikban is, egypár Kádár Kata-féle balladára is van kilátásunk;
egynek a szép sárga farka mint egy tarka madáré mármár a markomba is van, s mind
azon imádkozom az egyházi liturgia mellett, hogy a jó békeség mellett adjon az öreg Isten
vajegy227 öreg balladát is, támassza fel az ő elrejtett vagy eltemetett Szentjeit: mert olyanoknak nézem ezeket, s megannyi óriásoknak, a kiknek léteztéről nem is álmodtunk volna s ecce! egyegy példányjok még existál az országunk egyegy szurdokában.
Gálfi Sándor nekem sok szolgálatot tett, megérdemli, hogy Verseit kiadjuk – kérem
azért szeretettel kedves Gyulai urat, legyen munkás benne, hogy azok a Versek jöjjenek ki,
a példányok számában egyezzék meg Pfeifferrel228 vagy kivel, s azonkivül a mint látja, a
siker esetében valami nyereség-részben. Egészen oda bizom Gyulai Urra, tegyen tetszése
║ szerint, csak hogy szeretném az őszön azon székely verseknek is kijöhetését. –
Itt küldöm Nagy Lajosnak néhány versét – ha lehet, tegye azt a boldogitó örömet, hogyha némileg tetszenek, a Figyelő lapján jelenhessenek meg. Ez esetben Nagy
Lajos csak egy számját kivánná azon lapnak, s igérné egybemásba ezutáni szolgálatját.
Fellehetne őtis használnia némiekre.
Varasdi urtól küldött sorait nagy örömmel vettem, s megteszünk minden lehető
gyámolitást czélja érdekében. Elhisszük, s képzeljük, menyi elfoglaltatása, s családi körülményinél fogva is menyi gondja van. Én imádkoztam a szerencsés szabadulásért szive
szép szerelmét illetőleg, s ugy érzem, hogy az én Egyetlenem az égben meghallgatott.
Ugy legyen! Egésségem türhető, ha nem mindig a legjobb is. Időnk pár nap óta nagyon
hives lett egyszerre a rekkenőségek után. De tán lesz még szebb időnk is. Betegeink közül Székely Mózes meghala, de nem anyira lelki, mind[!] testi betegség következtében,
a szénafün[?] történt felhevülése után elfáradtan sok hideg vizet ivott s tüdőgyuladást
kapott. – Brassainé még mind nyavalyog s fogis ugy látszik még egypár hónapig.
Meggyógyulása alig remélhető. Legalább örül szegény öreg, hogy kedves Gálfija haza érkezett.

226

Sat cito, si (sat) bene. (lat.) ’Elég gyorsan lesz, ha elég jól lesz megcsinálva.’
Itt a jelentése: ’néhány, legalább egy’
228
A főváros egyik leghosszabb ideig működő könyvüzlete és kiadója. Pfeifer Ferdinánd (1832–1879) 1857ben vette át Emich Gusztáv könyvkereskedését Pesten az Úri (ma Petőfi Sándor) utcában. Halála után öccse,
Pfeifer István vezette tovább a vállalkozást (vö: [n. n.] 1907: 87).
227
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Örömmel fogom igért sorait olvasni – s én előre is kikérem az engedelmet, hogy sokszor találok alkalmatlankodni levélirásommal. Tisztelem kedvesseit s a betegnek erőt,
üdülést kivánok – Aranyt szivből tisztelem – az ő Laczijának gyönyörű meséiben229 nagyörömet lelek. Az enyimek azokhoz képest egy kissé parasztosok lesznek – hanem lenni
kell efféle osztálynak is valamint a társalmi[!], ugy az irodalmi életben is. A parasztokból
aztán válhatnak jó mivelő kéz alatt mivelt uri emberek is. – De egy kissé erdélyi oláhosmagyarsággal szólva: mit máj230 beszélek vagy irok ily temhetetlen sokat egy pesti Irónak,
a kinek ezer dolga, ezer gondja, hanem bezárom soraimat, s magamat további szives barátságába ajánlva vagyok állandóul
Gyulai urnak
tisztelő barátja, kész szolgája
Kolozsvár aug. 12. 1862
Kriza János ppk

Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Közölve: MNGy. 384–388. (3. levél), SzNGy. II. 414–417.
Autográf levél, 2 oldal.
Címzése (a 4. oldalon): A „Szépirodalmi Figyelő” szerkesztője Tekintetes Arany János Urnak.
Pest. Üllői ut és 3 pipa-utcza sarkán 11k sz.
Megjegyzés: A borítékká hajtogatott levél másik oldalán: A szerkesztö honn nem létiben T. Gyulai
Pál úr bontsa fel.
Mindkét szöveg át van húzva, s ugyanide a következő jegyezve: N. B. Most tudám meg lapoktól az
Ön szállását, midőn éppen az előbbeni addressel küldtem a levelet a postára. A fiam volt a figyelmeztető.
Mindhárom szöveg Kriza János kézírásával szerepel.

32. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1862. október 19.
Kedves Tisztelendő Ur!
A f. rákosiak, amint hitelesen értesülve vagyok, kérelemmel fognak járulni nemsoká hozzám, hogy tekintetbe véve a családi körülményeket, valamelyik Siménfalvit231
rendeljem oda. Ez természetesen nem lehet, hanem majd tavasszal szabad választása
lesz az ekklézsiának, s 3 közül a többséget nyertet illetendi a megerősíttés szokás szerint. Megeshetik hogy a nagyobbik Siménfalvié lessz a többség, meg az is hogy nem: a
Arany László: Eredeti népmesék. Heckenast, Pest, 1862.
mit máj beszélek (ro. < mai ’még’) ’mit (még) beszélek’. A román köznyelvben gyakori szokás (máig),
hogy a mai nyomatékosítószóként a kérdőszó/mutatószó/tagadószó és az ige közé ékelődik. Ennek hatására
az erdélyi magyar köznyelvben is létezik ugyanez a jelenség a mai magyar ’még’ megfelelőjével.
231
Siménfalvi Sándor mészkői, majd felsőrákosi unitárius lelkész. Kriza János Péterfi Sándorhoz írt
leveleiben hosszú ideig fontos téma a felsőrákosi papválasztás. Ennek kapcsán Kriza többször nyilatkozik
Siménfalvi személyéről és az erre a papi állomásra való alkalmatlanságáról.
229

230
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Siménfalviak ott helybe lévén, inkább biztosithatják számokra a szavazatok nagyrészét:
ez a dolgok természetéből foly. Hanem működik keményen egy második vetélytárs is,
és ez éppen Sárdi József,232 akihez Ön oly ártatlan öntudatlansággal s angyalszerű bizalommal folyamodott volt a nemeslelkű pártfogásért. Sárdi maga is megkért engemet
apóssával T. ügyvéd Nemes Jósef urral, a kinek leányával most van esküvőben, hogy segéljem őtöt azon papságra való jutásában. Alkalmasint Ön a harmadik – s így 3 egyén
közül valamelyik lessz hihetőleg a győztes. Én távolabb vagyok, mint hogy béfolyásommal
valakit segélhetek, itt a közellévők szükség hogy működjenek. Sárdinak pártfogói mint
hallom a vargyasiak, mint a pap és rector s megvan kérve Kelemen Ur is – M. Dániel
Gábor233 ur nem elegyedhetik belé mint a községgel perben álló s nem kedvelt ember,
de működhetik közvetve, azért nem ártana hozzá is folyamodni. Én személyesen nem
tehetem: mert mindent megtudnak mingyárt ő mlgától, ha vala mely személyt kiemelek,
különben is mondom, ha észreveszik a f. rákosíak, hogy kit pártol egykori földesurok,
csak azért sem választanák meg a pártoltját. Én annyit tehetnék majd, hogy a többséget
valószínüleg nyerendő Siménfalvi Sándort ne erősitsem meg mint aki még Járában sem
töltötte ki a Canonicus 3 évet,234 de aligha ezen megnyugodnának a f. rákosiak, s akkor,
ha elesnék is ő, majd csak azért sem fognák másodszor votumaikat235 annak adni, aki
miatt mellőztetett az ő ║ választottjok. Szeretném, ha Ön valamiképpen bíztosithatna
magának többséget. Az Esperes ugylátszik nem kedvelt egyén azon ekklézsiában, s valamint őtet nem fogják megválasztani papjokká, úgy más részére sem tehetend igen sokat.
Aztis hallom, hogy a Siménfalvi család megnyerte maga részére hogy működését használja fel részükre. Gyöngyösi, a mint e perczben hallom, Désfalván lévén bor vásárolni,
ide érkezett, s majd tölle többet tudok meg. Ő azonban aligha nem Sárdi részén lessz, a ki
egy egész évig ott engedné káplánképpen a fiatal Siménfalvit, ha megválasztatnék, hogy
azalatt a családnak tartozását legyen módja lefizetni az ekklézsiának. Ezekből láthatja a
dolgok mint állását, s hogy mennyiben lehet reménye a megválasztatáshoz. Bizonyosnak
nem mondható teljességgel a dolog, de nem lehetetlen. Ezíránt tudósitson ön is koron-

232
Sárdi József (1822–1887) kántortanító. Kolozsvárott tanult, 1848–61-ig Felsőrákoson, majd 1861-től
Kolozsvárt szolgált. Egyházi tanácsos is volt. Tagja volt a Kolozsmegyei Tanítóegyesület választmányának.
Irodalmi munkásságot is folytatott, szerkesztette a Lant című ifjúsági lapot. Kriza János megfogalmazása
szerint: „Sárdit se becsülöm többre mint Siménfalvi Sándort, sőt ezt még jobb papnak is tartom. Sárdi nem
sokat gyakorolta magát. Könyv nélkül soha se szokott prédikálni, s nemis tud se dolgozni, se azt bétanulni.
E mellett erőszakos, öntelt ember.” (Kriza János levele Péterfi Sándornak, Kolozsvár, 1863. március 23.
MUEKvGyLt. Kriza János hagyatéka)
233
Daniel Gábor (Árkos, 1824 – Budapest, 1903) vargyasi báró, 1848-as segédkormánybiztos, író, főispán.
Kolozsvárott tanult, majd Marosvásárhelyen jogot végzett. Táblabíróként, majd 1865-től Udvarhelyszék
főkirálybírájaként működött. 1870-től kormánybiztos volt. Nevéhez fűződik többek között a székelykeresztúri
Magyar Királyi Állami Tanítóképző Intézet létesítése.
234
kanonikus 3 év: kötelező 3 év, amelyet az első állomáshelyen el kell tölteni, ez idő alatt nem lehet másik
szolgálati helyre pályázni.
235
votum (lat.) ’szavazat’
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ként, hogy a képnek másik oldalát is mindég ismerhessem; irja meg, vannak ott helyben
párthivei s fennforgolódók.
Zsuzsika csak szokik napról napra a menyiben lehet – szoknia is kell, mert bizony a
nőm kemény regulában tartja, mozognia kell ide s tova a háznál, nem szabad tétlenül állongnia. Haza nem mehetik s nem látszik most bánni, Sándor fiát ha sikerülne gr. Bethlen
Olivérhez Teremibe vagy Radnothra a Berde Mósa gazdasági főfelügyelő keze alá bétenni,
igen jó lenne, csakhogy szükséges őtet ugyan rábeszélleni a kitűrésre folytonos munkásságra. Ugyis látszik hogy érik az esze. Itt annyi előtte a kópiráns,236 akik a leggyengébb
állomásra is elmennek, hogy legalább is két három év alatt is alig lehetne alkalmazást
találni neki. Azért jó lessz ezt vele is megértetni, hogy annál nagyobb megadással szánja
rá magát uj helyzetére.
Gyüjteményem mintegy 36 ívre menend – ujévelőtt alig lessz készen. Egypéldányiát
legott elküldöm Önnek. Arra kérném Önt egyéb bizalmas érzelemmel, hogy a téli időszakban az emberek inkább lévén fődél alatt, kezdje észlelni kőrében a népi élet jelenségeit, a mennyiben lehet s érkezik, hátha ott is lehet még legalább romjaiban valamely
ballada forma ének, vagy mesés történet versekben vagy prózában, vagy valamely különösebb népmese, tündér ║ rege, vagy bárminő nyilatkozata a népies érzés és gondolkozásnak, bármi hagyományszerű munka a nép öntudatában megakadva s ápolva. Ha
érkeznék leirni valamely ilyen szerű népmesét vagy mondát, kérném, hogy a legnépiesebb modorban, egyszerűen, az irodalmi szóknak, kifejezéseknek minden kikerülésével
sziveskedjék leírni, ha lehet, szóról szóra az elbeszélő után is. S hogy az elbeszéllőt annál
inkább megnyerhessük, én egyegy népmesét – egy ivre terjedőt – 2 osztrák forinttal237
honorálandok, annál több kedve lessz tudom az elbeszéllőnek, kivált szegény embernek.
Akarom ilyenformán megtudni, hogy minden vidékben minő népmesék vannak folyamatban, életben, mennyire vannak rokonságban, családi hasonlóságban más vidékiekkel,
kivált magyarhoniakkal –
Erre mondom, csak úgy kérem, ha érkezik, és a mi főkellék, ha lessz valami efféle kincse az ottani népszellemnek. Ha ismerősei között is valakit erre megbizna, a mondott hozzáadásom s ígéretem mellett, jó lenne – nem tudom egyébiránt lenne-é ilyes megbízható
egyén körében. – Egész kérésem szóval: csak annyiban összpontosul, hogy ha történetből
veszen észre valamely figyelemre méltót a népi elme kincstárában, azt a mint találja a
maga szűzies együgyüségében sziveskedjék Ön lejegyezni, ha csak egy jó mondat vagy
szólásmód is. Le leszek kötelezve bármely csekélység által is – így sok helyről gyülend bé
mégis valami az én Gyüjteményem IIik kötetébe, mely majd a jövő nyáron menend sajtó
alá, addig tehát lessz időnk még e felett beszélgetni.
De fontosabb az a mit a Stein könyvárus megbízásából írok, az t: i: hogy az őn beszédeinek első kötetje elfogyván, ő ki akarja ujból adni, ez természetesen Öntől függ, azért
236

esetleg konspiránsra gondolt itt Kriza ’összeesküvő, vetélytárs’
Hogy pontosan mennyit ért 2 osztrák forint ekkor, mutatja, hogy néhány hónappal később Kriza János
a megjelent Vadrózsák árát 2 Ft 50 kr-ban állapította meg.
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úgylátom engedje meg, illő árát megkérvén – a második kiadások nem kelvén ojan szépen,
csak lassanként, ugyhiszem, hogy nem kérhetni sokat érte, de még is a lehetőt meg kell
kérni. Mit látna ebben teendőnek? Én ugylátom, legalább 5 ftot íviért kérni kell. Steinnak
czélja hogy Önnek adósságát ezáltal is apassza – azért hogy mégis kapósabbá legyen az az
első füzet, (mert csak erről van most szó) egy két alkalmi ugymás beszéddel meg kell toldani, s mint bővitett, második kiadást bocsáttani a közönség elé – így Stein is hajlandóbb
║ lessz többet adni érte. 10 ivért adna 5fjával 50 frt s ezáltalis sokat apadna – Egyébiránt
próbálhatunk többet is. Inkább örökre el kellene adni neki valamint az első füzet, ugy a
más kettő második s több remélhető kiadásait is, hogy tisztulhasson az ő adósságából.
Irjon Ön erről is. Én megteszem e részben is a mit Ön részére tehetek jó szivel.
Most elég ennyit. Koronként értesitsen ön egyről másról, hogy az élet minden utait tekervényeit ismerhessük. Isten áldja meg kedveseivel együtt, s adjon jót az életben. Kivánja
Önnek
köteles szolgája barátja
Kolozsvárt oct 19. 1862
Kriza János
unitárius püspök
U. I.
E levelemet délelőtt irván, alighogy bévégeztem, jö hozzám Gyöngyősi – és sok tekintetben informála engemet. Ő ugylátszik Önnek akarója hogy pappá legyen F. Rákoson,
Daniel Gábor is. Megis kérém, hogy működjék e részben. A mint ő mondja, Siménfalviékot
nem akarná az ekklézsia komolyan; az Esperesről azt mondja, hogy Barabás, a sógora,
által oda munkál, hogy ő legyen ottan pappá. Ezen esetben reményem lehet, hogy az
Esperes csakugyan nem sok kilátással bírhatván, Őnnek lehet kilátása. Ilyen módon jó
lessz Gyöngyösivel közremüködni, a ki bár maga nincs kegyében a f. rákosiaknak, de más
által tehet, főleg ha Bonczát is megnyerhetné az ember, a ki mint Gyöngyösi mondja, legtöbb béfolyással bír a f. rákosiakra.
A mit Önt[!] teszen csakugyan, okosan tegyen – nehogy azt vegyék észre a f. rákosiak,
hogy az uraknak nagyon jár kedvébe, mert akkor éppen annálfogva veszti el minden kedvességét. Sőt ajánlania kell magát az embereknek, mint aki aztán minden közügyeikben
okos tanáccsal szolgálhat nekik. Ezt én is, ha módom lessz, valamelyikkel tanácskozni,
mással adnám s Ön irányjában tanusitanám[?].238 —
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Közölve: EH. 496–497. (r.)
Autográf levél, 4 oldal.
Megjegyzés: Püspöki iktatószáma: 274. P. I. 1862. Péterfi Sándor témamegjelölése: F. Rákosi papválasztási mozgalmakról. Népmese gyüjtésről. Sz.beszédeim II. kiadásáról. —
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Péterfi Sándor utólagos, ceruzás megjegyzése a levél végén: „Én bizony nem tettem semmit
önérdekemben; mert láttam, hogy Siménfalviné pálinkával indultmeg s honn van.”
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33. kriza János Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1862. október 29.
Tisztelt Barátom uram,
Régtől fogva készülök sok mindenfélét összeirva beszélgetni egykicsit Gyulai urral, de
bizony ne terheltesék elhinni azt, hogy terhelve vagyok ezerféle gonddal, bajjal hivatalom
körében: mert amint jól tudja Ön is, az Unitáriusoknál „a pap maga harangoz”, tehát az
első pap és a püspök kéntelen maga megtenni mindent, nem lévén semmi segédje vagy
titkára, csak egy deák scribája,239 akivel mostanság mind Vadrózsai dolgokat, meséket,
tájszótárt sat. purizáltattam.240 De minek mentegessem magamat: mikor Gyulai ur eléggé
tanusitotta irányomban sokszor „hosszutürő” s kegyesen meglátogató kegyét, s nemrég
is oly szives volt Gyüjteményemet oly derekasan ismertetni,241 s talán méltatlan is vagyok
annyi jóindulatára, a midőn imhol october vége, s még szünet szakadatlan csak nyomódik
a Vadrózsa s még sem nyomul vége felé. Igy állunk minden szószaporitást, köntörfalazást
vagy háromszékiesen férre téve minden kėntėrfalazást, t: i:
28 iv ki van szedve, sőt nyomva is. Már holnap 8 ivet, azaz a 21en kezdve vagy folytatva
adok által Dimény Laczinak Gyulai Ur számára, a ki talántán hiven és pontosan kézbe
szolgáltassa, azaz szolgáltatja: annyira beléjöttem már a tájbeszédbe, hogy csak azon kapom rajta magamot, hogy mind hėzzá-t, szüvet, vadnak-ot ║ sat. mondok beszéd közben,
jó hogy nem vagyok prédikálló pap, mert félek, hogy a szent beszédbe is beléelegyitteném;
de papnak maradva, talán létre se jöhetett volna ez a gyüjteményem, oly száma nélküli
pepecslő bajlódással járt. De tovább! a 29ik és 30ik iv is már ki van szedve s a 31dik ivnek
közepin végződnek a Népmesék, mindössze 20ból álló. Most kinyomtatva azokat, meg
fogja lepni, kivált a nem-székely olvasót a székely tájnyelvnek naivsága, némi megható
jóizüsége. Sziveskedjék Ön megvizsgálgatni, s bár egypár sorral nyilatkozni a népmesék
összes hatása felől. Annyit legalább tettem, hogy előttem tán ilyetén tájnyelvies alakban
senki még enyi irodalmi dolgot sem adott ki. Én a legminutiosusabb242 szorgalommal
jártam utánna, hogy az utolsó hangig, jottáig minden sajátságos székely legyen benne;
de azért lehetnek s lesznek is hibák benne, azt nem tagadom, de legnagyobb részök, igaz
való, hogy csupádos csupa siculismus, mintha száján pökte vóna ki egy székej embör,
vagy asszonyembör-féle, vagy embėr a népnek legalsó rétegéböl, mert a felsőbbeket
mára megrontotta az uj magyarság büvös hatása, kivált Udvarhelyszéken: mint hogy
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scriba (lat.) ’írnok’
purizál (< purifico lat.) ’kéziratot letisztáz, javít’.
241
Gyulai Pál: Két ó-székely ballada. Szépirodalmi Figyelő II. 1861–1862. 2. félév (12) 177–179, (13) 193–
197, (14) 209–211, (15) 225–227, (16) 241–245.
242
minutiosus (lat.) ’aprólékos, minden apró részletre kiterjedően pontos’
240
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Háromszéken, csudálatos, a mivelt embert is áthatja, imbuálja243 vagy saturálja244 a közönséges népnyelv, ugy amint Népmeséimben izlelhetik Önök ottan a kisebb Aranynyal
együtt, a kinek könyvét anyira szeretem, s hát még a kis Lenkám, abból tanult meg, igazán
mondom olvasni – csak elcsodálkoztunk, midőn egyszer halljuk, hogy a hátul levő apróbb
állatmeséket folyvást olvassa. ║
De beléestem a családiasságba, még pedig egy komoly kritikus ember előtt! – Ott
hagyám tehát fonalamot a 31k iv körül, melynek közepén kezdődik az istenverte Tájszótár,
mennyi bajt szerze nekem. De semmi, legalább néhány uj szót kitálalok én is az irodalom
nagyasztalára, lessz éldelhető is bennek, s Czuczor figyelmére méltó. A Tájszótár lessz
mintegy 3 vagy negyedfél iv, tehát 34 ivvel végződik, 35 aztán a Jegyzetek, 36 Tartalom,
s 37iknek fele. Előszó. Sokat nem tudóskodom csakugyan, nincs elég patientiám az efféle
dologhoz: mert ezer meg ezer incidens jő közbe, szaggatja figyelmemet, rontja kedvemet,
elvágja eszmefonalomot, megkeményiti, szoritja gyomromot, s felháborgatja aranyeremet, mely zsebemből, hol lennie kéne, oly bensőséges tudott lenni s nem tágul tőlem.
Denique245 azt kérdi Gyulai ur! mikor lessz készen immár, mert szégyen gyalázat ez a
sok késlekedés? Mire én azt felelem: Ebben az esztendőben, mint némely népkönyveken
ugyis állani szokott.246 Sok vesződésem, sylbenstechereyom247 lessz a Tájszótár nyomatásával, a mi novemberben csakugyan bévégződik, ugyhogy Karácson vagy Ujév fiába248
küldhetek Pestre. – Nagy csapás a gróf Mikó-ház baleseménye.249 Nem tudom, hogy birja
meg a szegény gróf sajátos érzékeny voltával e nem érdemlett sorsot. A Népmesékben
ott lessz Csihán kiráj urfi, s még kettő talán, a mikre emlékezni fog Gyulai ur, a többi
mind olyan, mit nem olvasott volt nálam. Az Udvarhelyszékiek, kivált nagyobbszerűek, a
háromszékieket az ő mézzel és tejjel folyó naivságukért gondolom hogy jól fogadandják.
Veszett sokat is bajlóttam velek, sokszor csak egy szótag, vagy egy betűjegy miatt is két
három levelet irtam Háromszékig – purisalva még előbb elküldöttem, átcorrigáltattam
s annál inkább hiszem, hogy biztositva vagyok a valótlanságok s irodalmi kocsintások
ellen,250 az az, hogy irodalmi nyelven vagy szókkal ne szóltam legyen. ║
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imbuál (lat. <imbuo) ’belemerül valamibe, eltölt valamivel, beavat valamibe’
saturál (lat. <saturo) ’átitat, átjár, telít’
245
denique (lat.) ’összefoglalva, röviden, egyszóval’
246
Sebestyén Gyula 1911-es jegyzete szerint: „A ponyvairodalmi termékek czímlapján régebben csaknem
mindig ez volt olvasható: Nyomtattatott ebben az esztendőben, vagy egyszerűen: Ebben az esztendőben.”
(Kriza J. 1911: 391.)
247
Silbenstecher (né.) ’gáncsoskodó, szőrszálhasogató’. Sebestyén Gyula szerint ez betűmetszést jelent,
amelyet „a Tájszótárban jelzett székely hangok tettek szükségessé” (vö: Kriza J. 1911: 391).
248
Azaz vízkeresztkor, január 6-án.
249
Mikó-ház baleseménye: gróf Mikó Ádám, Mikó Imre egyetlen, ekkor 19 éves fia 1862. szeptember 16-án
váratlanul elhunyt (vö: Kolozsvári Közlöny 1861. szept. 18. 3).
250
irodalmi kocsintások: az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár szerint a kocsint jelentése: ’valamely nyelvet
hibásan / hibát ejtve beszél’ (Szabó T. A. 1995: 25). Később ez a kifejezés állandósult a folklorisztikában
bizonyos gyűjtők nem autentikusnak tartott és ezért kifogásolt lejegyzési módjára.
244
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Népmesét egyetlen egyet sem használhattam a gróf Mikó által ide engedettekből – én
legalább amiket közlök, jobbaknak tartám azoknál, legalább könnyebben dolgozhattam
át, mint a Tiboldiéit, vagy mutyiba állva két három udvarhelyszékivel, testületileg úgy
szólva némelyiket visszaszültük. Gróf Mikótól csak Táncszót vettem át egynéhányat: mert
készletem még erőssen sok maradt a második kötetre, a melynek csak azért is meg kell
lenni, mert Gyulai ur már megemlitette – Van Népmesém valami 60 vagy 70en, melyek
közt ugyan sok variánsa van már megjelent népmeséknek, de azért adni fogjuk ugy-e
bár? Most is adok néhány ily variánst, még Arany Lászlóénak is két variánsát adom.
Van Sajátságos szólamom, Közmondatom 5 ivre való. Hát még mennyi Tánczszó! s mit
vétettek a mondák, adomák, babonák, s a székely asszonyok álomlátásai? Hát még a
Népdalok, balladák, miket már igéretben birok még Csiki katholikus papoktól es! – Én
ugyan gyenge eszköznek tartom magamot ily vállalathoz, de már ha tetszett az Ur szolgáinak engemet effélére meghivni, s buzditani (NB. pathosból beszéllek) tehát isten neki!
Kérem továbbrais az ő kegyes hajlamaikot s meg nem emésztő pillantásikot: én hėzzik
folyamodom ezután is, ne vessék meg, az én határtalan bizalmamot, hogy aztán az Ur az ő
dógikot á’gya meg az ő jobb keze á’dásával. – A Figyelő megszünésit itt a menyire sajnáljuk, anyira üdvözöljük az uj tervet, mely aztán örök életet biztosit e szent vállalatnak. Ha
hirtelen végem lenne, megirom azonnal. Most juta eszembe Gálfi Sándor munkája, menynyire örvendeném, ha a kiadó egyszer csak meglepne vélle. Legyen munkás benne Gyulai
ur, hogy legalább martiusig kijöhessen, ha elébb nem – már megizentem volt Gálfinak,
hogy sajtó alatt van – nem szeretném[!] szégyenbe maradni. Tiszteljük kedves családját s
barátait,
tisztelő barátja
Kolosv Oct 29. 1862.
Kriza J.
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Közölve: MNGy. 388–393. (4. levél), SzNGy. II. 417–421.
Autográf levél, 4 oldal.

34. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1862. november 4.
Tisztelendő Ur,
Szükségesnek látszván az, hogy egyházi életünk mezejéről is legyen olykor valami
a lapokban, Kővári László atyánkfia kérésére, a ki „a Korunk” szerkesztője, felhivom
Tisztelendőségedet is, hogy ha kedve tartja, legyen neki levelezője, valamint az egyházi
ugy más világi térről közölve mindent, a mit csak némileg érdekesnek gondol. Lehet általánosan egyegy czikket szerkeszteni össze a nép életéről, mostani helyzetéről, bajairól
satb – Egy példánnyal fog legott szolgálni, ha készségét tudni fogja. –
A f. rákosi ekklézsiát illetőleg megtette az Esperes ur is hivatalos jelentését. Ő maga
nem kíván föllépni, hanem a mint irja, Tisztelendőséged mellett fog műkődni. Ezt én is
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akarom s talán akkoron nyerni is fogunk. Siménfalviakra nézve azt írja az Esperes, hogy
irántok nincs hajlam; de hát míként van az, hogy kérelem jött az ekklézsiától a melyben
lemondva a választás jogáról, a jelenlegi káplánt kérik rendes papjoknak? Az igaz, nem
Esperességi uton jött fel e kérés. Én természetesen nem vehettem tekintetbe. Hanem attól tartok, hogy mostmár kérni fogják a nagyobbikot. Arra kérem Önt, működjék oda az
Esperes ur által, hogy az efféle kérelmezéssel hagyjanak fel, ne vessék el oly könnyen
választási jogukat – s válasszanak olyant, akit megis lehet erősítteni. Tegnap volt nálam
a nagyobbik Siménfalvi, aki vágyva vágyik oda, s mint mondá levelei vannak, melyek szerint csak őtöt kívánják a f. rákosiak, ez ellenkezik az Esperesi nyilatkozattal. Ügyeljen,
nehogy kéz alatt valami egyetértés legyen, hogy most elámíttsák az embert, egyebet beszélvén, mint a mint van a dolog. – Sárdi Jósef szintén működik Gyöngyősi által, akit
megnyert már egészen és kívált Boncza által, Kelement is felszólították az ő részére; de a
mint Siménfalvi mondja, őt régen se szerették általánosan, s kivált ha megtudják, hogy
házasodik, s ha Szent György napig elhalasztja a há- ║ zasságot, csak azért történik, mert
fél, hogyha megtudják házassági szándékát, lehagynak róla, mert némelyek éppen az okból pártolják, hogy ifju legénynek gondolják. Ezt is jó tudni. –
Egymásra jőnek hozzám a kérelmek F. rákosért – Nagy Sándor, Jakab Sándor,
Vitális[?] Mihály, s még egynéhány levele megfordult már, s mind azt gondolják, hogy
csupán tőlem függ a rendelés.
A gyermekei jól vannak. Sándornak jó éneklő tehetsége s orgonálásbeli ügyessége
is lévén, reméllem aztán valamit tehetni vélle. Annál jobb, ha végezhet, több tekintélye
lessz. Mint tiszttartó aligha lehetne állandó biztos kenyere. Albert már kikapta a stipendiumot251 három hónapra, s ha jól viseli magát – mint reméllem is – ezáltal segitve lessz
rajta egyéb iskolai életében, míg valamely tanítványt kaphat, akitől kosztot kapand. –
A jelen alkalommal annyi beszéd gyűlt össze a Magvetőbe, (mely sajtó alatt van már)
hogy megengedjen Ön, kérve kérjük, hogy jelen kötetbe bé nem tehetjük Feltámadásról
írt beszédjét – annál inkább nem tehetnők ezt különben is, mert ez jelenleg az Egyházi
Lapban is vitatott dogma, s már magok a reformatus theologusok nagy része ellene van
a materialis feltámadásnak, s csak a spiritualist tartja – így mi sem maradhatunk nálok
hátrább. —
Jelenteni kívántam, hogy „Borsszem Jankóját átaladta volt Gróf Mikó ő exja, igen használható mese – bémenend a IIik kötetébe gyüjteménybe[!]. Ha olyas embereket tud Ön a
vidékben, akiket fel lehetne hivni a részvétre, népmesék s egyéb effélék, kivált historiai
mondák közlésére, szólitsa fel ön, én az első kötetből, mely 37 ívre menend és ujévre
megjelenend, kedveskedni fognék az olyanoknak is. Minél népszerűbben irt népmesét
szeretnék kapni még néhányat, s erre nézve Önt csak arra kérem, hogy másokat is, a kik
alkalmasok volnának ily közlésekre, s kedvököt találnák benne, vegyen rá a részvétre,
251
Az 1862. október 13-i levelében írja Kriza János, hogy „Albertet csak nagy erőfeszitéssel tudám béeszközölni az 50 ftos alapitványba, csak a 25ösbe akarták mások. De már megvan erősitva az EK Tanácstól is, és
september elsőjétől fogva veszik az illeteket.” (MUEKvGyLt. Kriza János hagyatéka)
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én mint mondottam volt, minden elbeszéllőnek, hogy a szegény embereknek annál több
kedvök legyen beszédmondani, küldeni fogok honorariumot, csak tudjam, hogy azon vidékből is lehet valamit eként összeböngészni. Isten áldja meg Önöket vagyok állandoul
köteles szolgaja
Tisztelendnek
Kriza János
Kolosv nov 4. 1862
unit püspök
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Közölve: EH. 497. (r.)
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: Püspöki iktatószáma: 291. P. I. 1862. Péterfi Sándor témamegjelölése: F. Rákos és a
pályázók, kik közi én nem álltam. Bors-szem jankó.

35. kriza János Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1862. november 7.
Tisztelt Barátom!
Bizalmas kérésére nem tehetem, hogy magam is ne tegyek valamit, abból, a mit Isten
ő fössége[!] s a nép szolgáltatott. A Vadrózsa megjelenik alkalmasint Ujévre, legalább
január közepéig lehetnek kapható példányok Pesten is – hogy ily soká késik, azt a vállalat
minősége hozza magával – mennyi bajam[!] van, teméntelen sok, a beszédek javitásával,
ugy hogy egy ivet se tudtam hetenként elkészittetni – s aztán a sok félbeszakadás. Most
a népmesék két utolsó ive sajtó alá menendő, ki vannak szedve, de egy hétnél is tovább
foly a corrigálás – a legények szöknek meg a sok zaklatás elől. A Szótár szedése foglaland
el majd valami 5 hetet – hármat legalább a Jegyzetek satöbbi. Én ugy hiszem, hogy már a
Vadrózsából adhatok a „Részvét könyvébe”252 ugy, hogy a mint irja, hogy „megtartsam a
székely izt, de nem a pontos tájszólást”. Ezt annál is inkább tehetem, mert a tájszólás ugy
is inkább a tudósokat érdeklendi, nem a nagyközönséget – Válasszon ki tehát akár a háromszéki, akár udvarhelyszéki mesék közül, jó lessz mind a kettőből; az udvarhelyszékiek
közt sok eredetiség van, ilyenek: a Möndölecskék (Juhok), Tündér Erzséböt, Megölö
Istéfán etc. és irja meg nekem, miket készitsek el székelyes izzel, – vastagabb lére eresztés nélkül – s az irt időre meglessz, vagy éppen az utolsó időt irja meg. A balladák közül
szintén e szerint elkészithetek, egypárt jelöljön ki ön. A többi aztán legyen ugy, amint
tetszik a tiszteletdijat illetőleg. ║

Kriza – ennek a levélnek a tanúsága szerint – a Vadrózsák első kötetéből akart valamit (mesét, balladát)
a Részvét könyvébe (A Magyar Írók Segélyegylete megbízásából az alaptőke javára szerkeszti Gyulai Pál.
Kiadja a Magyar Írók Segélyegylete, 1863.) adni. Végül azonban a Fogarasi István (Ó-székely ballada) került
bele a kötetbe, melyet minden bizonnyal a Vadrózsák nyomása/megjelenése után kapott kézhez Kriza.
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A Gálfi versei nagyon érdekelnek – készek vagyunk egy pár, vagy 10-20 példányért
is átengedni – a székely földön nagy kelete lessz – számithatni 200-300 példány elkelésére – Háromszéken, Udvarhelyt, Kereszturt, Vásarhelyt, Kolosvárt, Tordán: mert Gálfit
mindenüt ismerik és szeretik, s már is várjak a munka megjelenését. Kára tehát semmi
esetre sem lenne Pfeifernek a kiadásban. Legyen szives ha csak lehet rábeszélleni s ha bár
martiusig kiadatni –
A „Koszorúnak” nagyon örvendünk. Én is valamivel csak szolgálandok, ha ezen a mostani nagy bajon átesem. Lassanként elkészitendem a IIik kötetet, az már könnyebb lessz:
arra csak a meséket dolgozandom át a már bégyakorlott mód szerint, vagy tanácsot kérek
akkor Tisztelt Barátomtól, hogy tökéletes tájszólás szerint adjam é, vagy az már az első
kötetből ismeretes lévén, csak a székelyes iz legyen meg, közbeközbe a fontosabb tájszólás, a hol jobban kévántatik – A gyüjtést lassanként most is folytatom. A legszebb mesék
mentek az első kötetbe, mert ezt minél érdekesebbé s többoldaluvá akartam tenni. A háromszéki nyelvjárás nemde olyan mézédesen foly, e teszi kedves olvasmánnyá s élvezhetővé még azokat is, a miknek variansait Arany Laczi s mások adták már. Az ily variansokat
ugy é adhatjuk ezután is: mert csakugyan sok legalább a részletekben való eltérés. Az
öreg Brassai mind fekszik mostanság – a rheuma vagy kösvény meglepte, egész a velök
oszlásáig bé fáj a teste s a csontja. Talán az anyja nyavalyája mint családi örökség állott
elé már az „őszült árva” testében. A nőm is fekszik körömméregben három hét óta, s nem
tudom mikor lessz jobban. Brassait megválasztják m. igazgatónak, Kócsi Kt múzeum őri
segédnek – ez a terv. Lessz még uj balladánk is vagy 3 a IIik kötetbe. Igértek, de nem adják addig át, mig visitatioba nem menyek[!]. Tehát menyek marcius körül. Isten önnel és
kedves családjával. Kolosvárt, 7. nov. 1862.
tisztelő barátja
Kriza János
U.I. A Nagy Lajos verse használható e valahol?
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Közölve: MNGy. 395–398. (6. levél)
Autográf levél, 2 oldal.
Címzése: Tekintetes Gyulai Pál urnak Pesten

36. Gyulai Pál Mikó Imréhez. Pest, 1862. november 9.
Pest nov. 9én 862
Méltóságos Gróf Ur!
Excellentiás uram!
Nem akarván Excellentiádnak alkalmatlankodni a Bod Péter arczképe ügyében, Jakab
Eleknek írtam volt a mult hetekben s felkértem, hogy küldené meg Bod autographját a
kép alá rajzoltatás végett. Vettem is levelét a mult hó végén, melyben azt irja, hogy a kért
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autographot Mike Sándor elküldötte s eddig már alkalmasint a kezemben lesz. Mind e
mai napig Mikétől semmi nemü levelet nem kaptam, kerestettem a postán kétszer háromszor, maig sincs se levél se autograph. Igy a kep autograph nélkül jelen meg. Azonban
e hiányt eléggé pótolja a sikerült rajz. A rajzoló Rohn minden jellemző vonást megtartott
s inkább csak annyiban eszményitett, a mennyiben az eredeti rajz hiányait pótolta. Ide
mellékelném az arczképet, de gr. Mikestől hallván, hogy Excellentiád feljő, nem akarok
hasztalan költséget okozni.
Csengery magának is nyomatott annyit, a mennyi a Szemlének kell, ö is oda mellékli a
Szemléhez Excellentiád czikke mellé. Ugy hiszem ennek megengedésével nem vonom magamra Excellentiád neheztelését. Igaz elébb meg kellett volna kérdeznem Excellentiádat,
azonban nem akartam zavarni bánatos napjait ily ügyekkel. Midön Excellentiád feljö a
külön lenyomat bekötve, a hozza csatolt képpel együtt egészen kész lesz. Akkor a szétküldés, az árjegyzékek s az Irányeszmék el vagy el nem kelt példányai ügyében is intézkedhetünk. ║
A Szemle legujabb füzetének e héten kellett volna megjelenni, azonban lefoglalták
nyug. iskolatanácsos Szilágyi F. czikke miatt, melyben egy tavaly Bécsben kijott a horvát
kerdésre vonatkozó (1848–1862) okmánytárt ismertet. A rendörség nem merte kibocsátani, a helytartótanácshoz fölhozták, ez most eldönti vajon lehet-e objective történelmet
irni. Szilágyi sem gondolta, hogy még ily bajba keveredjék.
Az erdélyi lapok magatartását a hitelesítések ügyében itt roszalják. A kormány
csak Magyarországra nézve engedte meg a hitelintézeteket, ha már most az elsö nagy
gyülésen Erdélyre való kiterjesztéseről vita támad az intézet nagy zavarba jő. Erdélyt
kizárni belöle ünnepélyesen lehetlen[!], ez a historiai jog és testvériség megtagadása
volna, bevenni pedig, vagy ez iránt feliratot íntézni a kormányhoz szintén lehetlen. Ugy
fogják tekinteni, mint part-manövert, mely igy akarja becsempészni az uniót, mint
demonstratiot, melynek a következése az lehet, hogy az erd. ud. kancellária föllép ellene, mi aztan a gyakorlati uton hallgatva való kiterjesztést Erdélyre lehetlenné teszi,
hogy Sihmerling megtagadhatja a bélyegmentességet az intézettöl, mely még nincs
megnyerve s ez maga képes megbuktatni az intézetet. Ezért itt az a vélemény, hogy elvkérdést nem kell belöle csinálni, s kerülni mindent mi zavarba hozhatja az intézetet
vagy nagy feltünést okozhat. A közjogi kerdések elintézésével minden akadály önként
elesik, addig pedig elég mód van arra nézve, hogy az intézet jotekonysága lassanként
Erdélyre is kiterjesztessék.
Bocsásson meg Excellentiád, hogy mindezt megírni bátorkodtam. Ha Excellentiád
feljö, itt bövebben tájékozhatja magát, addig is nem tartottam fölöslegesnek az itt uralkodó nézetekröl tudósítani.
Hát Kriza mit csinál? Meg fog-e jelenni könyve a jövö év elejére? Közelebbröl kaptam
tőle levelet, s egyszersmind megküldötte nekem a 20–28ig terjedő íveket. ║
Kár, hogy nem közöl több mesét, ugy látszik, hogy a dalok kissé háttérbe szoritották a
meseket. Okvetlen egy második kötet is szükseges lesz. Hiszen az elsöben alig lesz 30-40
mese, pedig neki több van két száznál is.
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Az ég áldja Excellentiádat, áldja és vígasztalja!
Mély tisztelettel
alázatos szolgája
Gyulai Pál
Lelőhely: KvEKt. [Gróf Mikó Imre levelezése Ms. 5974. 86. doboz szám nélkül (85. levél után)]
Autográf levél, 3 oldal.

37. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1862. november 17.
Tisztelendő Ur,
Az a káté, melyet közelebbről felkülde, egyigen becses ereklyéje multunknak, mikor
annyi tudományosan mivelt lelkészek voltak szentegyházunkban még a legkisebbszerű
helyeken is. Egész örömmel olvastam végig a velős munkát. Mint Ön adományát a
bibliothecánknak átadom a kéziratok sorába. Ide a thecánkba szeretném megszerezni
Péterfitől, ha a magam számára nem lehet, amaz öregasszony féle Gyüjteményt – méltányos árát, azaz, három négy annyit, mint a mennyibe kerülhetett neki. Ez iránt irok
is neki a héten. Csak egy példány van afféle a Muzeumunkban, de az is csonka. – Nyelv
tekintetében igen nagy fontosságu. – Én mind az első ajándékáért nagy köszönettel vagyok, mind a másodikra nézve tett utasitásáért. Jól esik már annak tudása, hogy az a
régiség nem veszett el a homályban. Az elsőt magam számára leirom és ugy adom által a
thékának. Az efféle ritkaságokat, akár kéziratban legyenek, akár a nép lelkében, szájában
hagyományilag, nagyon szükséges felkutatni, s irásba fixálni a jövő számára. S e részben
Önnek mélyre ható s mindent felismerő lelke sok hasznot képes tenni az igasság és haza
érdekeiben. –
Ujságul írhatom, hogy Sárdi Józsinak a mult kedden vala menyegzője Nemes ügyvéd ur menyecske leányával. Ő már késznek látja mint mondá a f. rákosi papságot: ki is
költözött a kántori lakból, mert a neje nem akart oda menni, s nem is akar kántornénak
hivatni. Sárdi ott lakik az Óvárban a Nemes ur házánál, onnan jár fel nappal órákra az
iskolába. Kántori szobáját az öcscsinek, Samunak adta által. Ha megtalálják némelyek
hallani F. Rákoson ezt az ujságot, ez nem igen fogja sokak szivét örömmel tölteni bé,
mert a mint mondják, bizonyos nő azért fáradozik az ő érdekében, mert kontózott maga
vagy rokonai érdekében Sárdi kezére. Bonczáék mint hallom, működnek az ő részére. Az
Esperesné itt járván a mult héten, egész lelki nyugodtsággal mondá, hogy végre az ő férjében nyugodtanak meg a f. rákosiak: no aztán menjen el az ember az efféléken. Utóljára
is: bízd Istenre dolgodat, ezt kell elénekelnünk, ha az igazság és becsület utján mindent
megtettünk. — ║
Steinnak sikerült az ő szirtkemény ugy inkább kereskedői lelkét meglágyittanom, s az
Ön feltételeit vélle elfogadtatnom. E szerint felit kapni fogja Ön a dijnak 10 forintnak ive
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után – az uj müveit is átveendi 12ön. – Ujra irnia egészen nem látom szükségesnek, csak
közbe közbe tegyen bő jegyzeteket, jól megjegyezve hová, inkább fejér papirt varrani közbe. Azért szükséges ez, hogy Stein mondhassa, hirdethesse ujra dolgozott és megbövitett
kiadásnak. Azért, hogy az ivek száma is annál több legyen, s a díj is többre menjen, jó lenne 2 három alkalmi beszéddel mint pótlekkal megtoldani, így akik bírják az első kiadásat,
megvennék a másodikat is. Én ha Önnek lennék, éppen a Sárdinak dolgozott béköszöntőt
is felhasználnám ide – második lehetne a SzKereszturróli kibucsuzása, a mely nálam van
Öntől küldve le. – Az elsőbbikre nézve szeretném: mert itt nagyon dicsérték a Sárdi eszit,
azt mondták azon prédikáczio ropogós elmondása, inkább elolvasása után, hogy az az
ember kár csupa kántornak. Azért hát gondolkozzék rá, eképpen. – Nyomtatni fog szokás
szerint 800 példányt, mint a Magvetőt. —
A Magvető nyomódik, megjelenik majd Januárban – Itt megemlittem, hogy a munkák sokasága miatt sem tőlem, sem Nagy Lajostól, sem Öntől nem adhatunk munkát
ezuttal a Magvetőbe. Az a beszéd a Feltámadásról jó lenne, mint falura való jó beszéd
Toldalékul az első kiadásába munkájának. –
A Népmese iránti jegyzetét örömmel vettem. Én a mennyiben lehet meghálálándom
szives szolgálatait. Susika napról napra törődik belé a városi sok foglalkozással teljes életbe. Egy darabig tanittatni akarjuk varrásra, horgolásra satb. hogy legyen állandó nyoma
Kolozsvárt létének – s még mi is annál több hasznát vehetjük aztán, ha apró varrogatásokra fordithatjuk. Esze van a gyermeknek s fogékonysága, azért nem árt ott neki egy kis
városi zaklatás: mert bizony az itteni élet képzelhetetlen mennyi sok apró bajjal, foglalkozással munkával jár. A nőm már negyedik hete fekszik e miatt: mert a szüret táján a
kertben a pityókát vájva ki a fészekből, a kemény földbe megsértette a hüvelyke csontját, s
valami veszedelmes kelése leve, hogy szinte elpusztula három hétig, oly pokoli fájdalommal. Most szünt már egykissé a fájás, de a seb még hónapokig tart meg, végre is egy ízit
elfogja veszteni körmöstöl a jobb hüvelykin. Fenn sem járhat, csaknem örökké fekünnie
kell. Susikát is béoltattuk egész házunk minden tagjával együtt, rajtam kezdve: mert itt
még mind halálozások esnek himlőbe. – Himlője nem fogant meg teljesen.
Tisztelve kedveseivel együtt vagyok szives indulattal
Tisztelendőségednek
köteles szolgája,
Kolosvárt nov 17. 1862
Kriza János
Unitarius püspök
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: Püspöki iktatószáma: 315 P. I. 1862. Péterfi Sándor témamegjelölése: F. Rákos papválasztási mozgalmak. Egyházi beszédeim II. kiadása. Családi bajok.
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38. kriza János Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1862. november 19.
Kedves Gyulai Ur,
A félreértés egészen elenyészett: küldök a maga idejibe legalábbis egypár balladát,
hasonlót az eddigiekhez, termetben szinben, magatartásban, s mesét vagy hármat. A székely izt ha vastagacskán adnám meg, Gyulai ur sziveskedjék leszedni róluk a fölöslegest
kritikai kalánnyával. A malomkő nyuzástól a falut megmentő mócz leányt adhatom-e különben a stylusra nézve egész székelyességében? Szóval: igazitson rajtok tetszése szerint.
Most a Tájszótárral vesződöm, az egész gyüjteményben legtöbb bajam volt a tájszótárral,
temérdek szónak értelmezésével, igazi kifejezésével, hát a szedőlegényekkel? kettő is elhagyott: mert sürün kell szedni, mint a Fináliek latin szótára van. Két hétbe is alig tudok
kiállitni egy ivet. Most a Jegyzetek összeszedésével, irásával, igazitásával pepecslődöm,
lessz azis szinte 2 ivnyi, némi nyelvtani jegyzetekkel együtt. Aztán Tartalom, Előszó,
Ajánlat. Ugyhiszem, hogy ujévre készen lessz és legalább január 2ik hetibe lehet már példány Pesten – akkor csakugyan jelenteni fogom, hogy az Ismertetés történhessék. A 29.
és 30. iveket elküldém tegnapelőtt Diménhez. Ugyhiszem kapta lessz eddig. A 31 közepin
végződnek a népmesék! s kezdődik a Tájszótár. – Mindössze 20 népmese – Lessz kőztök néhány egészen eredeti is, mint Möndölecskék, Megölő Istéfán, Halász Jósi, Tündér
Erzséböth satb. Figyelmeztetem Szép Palkóban a székelyek nemzeti ételének a haricska puiszkának elkészítésére. – a mit éppen e szokás ismertetése végett teremtettük ki
oly részletesen s jóizűen, a menyiben az ilyen haricska puiszkát izlelheti a máshoz szokott közönség. ║ Apropos! Gr. Mikó ő exja Pesten mulatván néhány napig, ugyhiszem,
lesszalkalma T. Barátomnak vele találkozni. Ha már méltónak találják e gyüjteménynek
folytatását, tán nem lenne rosz a Grófot ambitionálni arra, hogy tovább is pártfogolja s
előmozditsa annak kiadását – akkor már a jövő évben neki kezdenénk a nyomtatáshoz.
Valami 60ig való lessz közölhető még, a miket már is kezdettem revideáltatni, hogy aztán
annál könyebben praeparálhassam a kiállitásra. Ujak iránt is tettem már intézkedést;
s kaptam igéretet – Továbbá a Népmesék tulnyomósága mellett lenne még Sajatságos
szólásmod, közmondat valami 8 ivre való. Népdal-féle is 2– vagy 3 ivnyi, s meglehet
több is. Aztán a népsajátságok többi része: ünnepélyek, népszokások, adomák a javából, s mondák, ugyhogy egykor még 3ik kötetre is maradna fenn néhány maroknyi morzsalék. – S a második kötetet aztán talán nem is kellene mind tájszolással adni, csak
közbeközbe egyegy darabot, megtartva csakugyan a székelyes izt és formát. De erről
máskor bővebben.
Az öreg Brassai mind fekszik 3 hét óta – s ki tudja mikor kelhet fel – a köszvény elfogta a forgóját s egyebit, nem járhat, ott fekszik az ágyában mint egy óriás, különben
foglalkozva mindig, csak néha erős fájdalmak között –
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A Gálfi verseiről tett szavainak örvendek. Lenkám már tudja az Arany László Meséinek
apraját, folyvást olvas. Tiszteli a kis Ankát s mindnyájan a kedveseit – s vagyok állandoul
tisztelő barátja
Kolosv nov 19. 1862
Kriza [-]
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Közölve: MNGy. 393–395. (5. levél)
Autográf levél, 2 oldal.
Címzése (a 4. oldalon): Tekintetes Gyulai Pál Urnak. Pest.

39. Szabó károly levele Gyulai Pálhoz. Pest, 1862. november 27.
Pest nov. 27. 1862.
Kedves barátom!
Küldök egy pár dalt Anakreóntól253 a legszebbek és legnehezebbek közzűl, hogy, ha
megütik a mértéket sorozd be a magyar irók albumába. Ha nem ösztökéltél volna, hogy
forditsak egy két dalt görögből, eszembe sem jutott volna, hogy még magam is berukkoljak velök a magyar Parnassusra. A többi manuscriptum közt elheverhettek volna
akár itéletnapig. – A „ptrücsök” mily szép lehet eredetiben, sejtheted, ha forditásban is
szépnek találod itélni; a forditás csak a szövet visszája; bizony halványabb az mindig a
szinénél. Ezt a darabot kivált, a mennyire szerettem, éppen ugy féltem leforditni, mert
sikerülhetetlennek hittem; de valahára még is neki fanyalodtam; nem adnám sokért, ha
Kazinczyként felsikoltanál rá örömödben.
De mégis, miután az igazat megvallva, ezt a te felsikoltásodat, ha csak ugyan ki találná
is edal csalni, nem magam, hanem az öreg Anakreón javára kellene felrónom s az mellettem legfeljebb is csak félig bizonyithatna; én pedig egészen meg szeretnék győződve lenni,
hogy forditásaim egy országos szépirodalmi vállalatban az eredetiek mellett becsülettel
megállhatnak: ezennel világosan kikötöm, hogy addig nem engedem meg felvételöket az
albumba, míg Arany az eredetivel összevetve hátokra nem nyomja az imprimatur-t.254 Ha
igen, ám menjenek világnak; ha nem, gyönyörködjél ║ bennök, ha ugy tetszik, magad; de
biz én minden legkissebb átallás nélkül félre vonulok velök a sutba.
Kriza gyüjteményéből 32 iv felé van már kiszedve; most már a tájszótár járja. Irtam
Csikba a professoroknak, s hiszem hogy onnan is kap nem sokára egy csomó dalt; elég
kár, hogy e kötetben Csik már nem jöhet a többiekkel sorba; pedig hiszem hogy megállna a többi székely atyafiság mellett. Ha a csiki küldeményben egy pár neked való „Julia
Somogyi Sándor jegyzete szerint: ezek sem a Gyulai szerkesztette Részvét könyvében, sem Arany János
Szépirodalmi Figyelőjében nem jelentek meg (vö: Somogyi S. 1961: 667).
254
imprimatur (< imprimo lat.) ’bélyeget ráüt, rányom, rányomva megjegyez’, itt láttamozást jelent.
253
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szép leány”-féle találna akadni, előre kikérem Krizától az Arany lapjának;255 mert ha kap
Csikból is valamit, azt leginkább az én ismeretségemnek s igazi izgatásomnak köszönheti
s igy egy két szebb darabot szivesen átengedhet.
Az Arany lapjára gyüjtném az előfizetést, ha más ügyesebbek el nem horgásznák előlem. Hihetőleg te küldtél ide annyi gyüjtő ívet, hogy egyik gyüjtő a másikat akarja elfogni.
De igy is csak rajta leszünk, hogy Kolozsvár rangjához illően viselje a maga képét.
Brassai bácsi a muzeumi nagy gyülésen,256 mint a lapokból is olvashatod, az őrség- és
ideigl. igazgatóságról az egyedűl az ő ügyében tartandó februariusi nagy gyűlés napjának
reggelére leköszönt. A választmány igazgatónak projectálta; a többség e terv ellen volt,
kivált azt hozva fel, hogy nagyon késő volt közzé téve stb.; az öreg, ki köszvényben fekszik
néhány hét olta, ezt meghallva bizodalmatlanságnak vette s más nap irásban leköszönt.
Ha nem beteg, s személyesen jelen lett volna, ║ hiszem, sőt magától is hallottam, hogy egy
nap sem maradt volna a muzeumi kerti lakban. – Nem is kételkedem, hogy februárban,
bár a casinó kivált lemondása miatt nagyon is zúg, dúl ful ellene, beteszszük igazgatónak;
most Tisza, Bethlen257 stb. az áttétel, csúsztatás, szabad választás korlátozása, moralis
pressio stb. örve alatt halasztatták el a dolgot; mi Brassainak annyival nehezebben eshetett, mert az ügye előtt való perczekben Finály áttétele, ideiglenesből állandó régiség- és
éremtárnokká való megerősitése, egyetlen szó nélkűl keresztűl ment. – Becsesebb duplumaink ingyen kiosztását a közintézetek közt nem vihettem tökéletesen keresztűl; a nyomtatandó catalogusban árt is kell feltennem; majd teszek én olyan árt, hogy még is ugy
szólván ingyen válogathatnak belőle. Némelyek sehogy sem értették, hogy az ingyen kiosztásban többet nyerne intézetünk, mint néhány száz forinttal; hogy moralis testületnél
több a becsület, mint a káposztás fazék. –
Irtam nem nagyon rég Aranynak, s e levélben kértelek, hogy sürgesd a „Hunyadiak
kora” correcturájának leküldését; mind hijába; kérlek, légy szives ez ügyben szót tenni
Sasku Károly m. akad. javitnoknál.258
A muzeumi választmányból, ha le nem köszöntél is, bizony mi szépen kitettünk
Horváth Piussal egyetemben. Erre azt hiszem, magad is csak azt mondod, hogy helyesen
történt; de bámulom, hogy szándékod ellenére meg nem irtad annak rendje szerint leköszönésedet. De már most igy is jól van. ║
Hogy áll népmesegyüjteményed ügye; hát a népdalokat gyüjtöd-é s veheted-é valami
hasznát az én gyüjteményemnek? Ha netalán a Kisfaludy társaság megbízásából valami ilyes kiadáshoz fogsz, ajánlom hogy Arannyal mindent conferálj; mert erre nem csak
aesthetica kell. Az én firkáimat egyébiránt tetszésed szerint használhatod.

255
Somogyi Sándor megjegyzése szerint: semmi sem jelent meg a Szépirodalmi Figyelőben (vö: Somogyi
S. 1961: 667).
256
az Erdélyi Múzeum-Egylet 1862. évi nagygyűlésén (vö: Somogyi S. 1961: 667.)
257
Bethlen János gróf (1811–1879), ekkor a kolozsvári színház intendánsa, a Múzeum-Egylet alapító tagja
(vö: Somogyi S. 1961: 667).
258
Ezt a bekezdést Szabó Károly áthúzta, és mellé azt írta, hogy: nem kell már fáradnod kaptam ma.
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Irj már valahára; talán csak nem felejtkezel meg végkép rólunk kolozsváriakról, kik
bizony eleget emlegetünk, keservesen panaszkodván, hogy mióta itt hagytál bennünket,
mint Szt. Pál az oláhokat, egy jó ízű disputába sem keveredhetünk; miután a római kérdésben stb. stb. mind egyet értünk.
Isten minden jóval áldjon meg!
barátod
Szabó Károly mk
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Közölve: ItK. 1914. 230–231, GyPL. 478–480. (434. levél)
Autográf levél, 4 oldal.

40. kriza János Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1862. december 9.
Tisztelt Barátom!
Nem akartam késni igéretem beváltásával, mert itt van december 15ke, ámbár nyakamra gyült a baj, most vagyok éppen a legnagyobb csoportjába, mert egy csomó jegyzést
kellett készítnem, s belévágtam egy kis értekezés készitésibe is a székely nyelvjárásokról,
a mivel volt bajom, ha eddig nem volt: summáznom kellett különösen azt miben tér el a
kereszturfiszéki nyelvjárás a háromszékitől, feltévén, hogy már a háromszéki eléggé ismeretes a közönség elött a Magyar Nyelvészetben Lőrincz Károly jeles dolgozatából – s
az átmeneti nyelvjárásokról pl: a homorod vidéki s felvidékiről is elé kellett adnom, a
mit tudok rólok; e részben immár végin vagyok a munkának, de a közelebbi hetekben
mondhatom se éjem se nappom nem volt, mert nekem bajosacskán esik gondolatimat
szabatosan s egy kissé rendszeresen elé adni. De ugyhiszem nem lesz minden haszon
nélkül a mit összeirhatam olyanoktól, a miket „fül hallott szem látott. A Szótár vége
felé jár, egy hét alatt ugyhiszem készen lessz: mert egy hét nem volt elég egy féliv petit betükkel259 nyomandó kézirat kiszedésire – ujévre készen lesz tán a kiszedés, január
10re az egész – ugyhogy 15én gondolom Pesten is „térdig járnak a vad rózsába”. – Eddig
a népmesék végit kapni fogta Gyulai ur; a Szótár kezdetivel, átadtam néhány napja már
Diménynek elküldés végett. – A szótárt oly kicsi betükkel kelle szedetnem: különben garmonddal harmadfél annyi is lessz vala belőlle.
Most csak két népmesét küldök, többre még nem voltam képes a sok foglalkodás miatt – ║ egy hétig fekünnöm is kelle hülés mián. – Ugyhiszem használhatók lesznek; de
arra kérem, hogy a mit én vastag székely lére eresztettem, azt tetszése szerint higitsák
Arannyal együtt, – könnyű lessz a sokból valamit kiránczigálni vagy módositgatni.

259

Nyomdatechnikában használatos műszó, jelentése 8 pontos betű.
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Teljes szabadságot engedek, egész izlésök szerint igazitgassák, ha csakugyan megnyeri
tetszésököt. A „Halhatatlanságra vágyó vagy esdő (éfiú divik a székelyeknél is) királyfi elmés egy mese – nagyon elvan terjedve Udvarhelyszéken vagy Kereszturfiszékben.
Nemrég szerzettem meg e jelen változatot, s dolgozám keresztül – meg volt az előtt egy
kicsi variansa, Gyulai ur is olvashatta; de ez annál sokkal jobb – Merényi is, mint hallom, leirta magának vagy lediktáltatta, de egészen más ember által; s így mü[?] alkalmasint megelőztük őt – Borsszem Jankó ezer változatban jár a magyaroknál, ez egészen
különbözni látszik sok mástól, noha részletekben van hozzá hasonló is. Az ilyeneket,
mint Borszem, akár igy hagyják, akár kereszturfiszékesen Boss-szömnek a mint tetszik.
Háromszéken Borszemnek ejtikki. Az ö-kből hagyhatni ki a mint tetszik, embör vagy ember, neköm vagy nekem – szóval: én az igaz izt nem tudtam eltalálni a hangejtésben. A
ritkább szók magyarázatát ki lehet tenni alól az olvasók kedviért.
Ha még nem késtem volna el, kettőt küldenék, de 25k december előtt nem küldhetem
el, mert nem érkezem átdolgozni. De ha szükség lesz rájok, akkorra elküldöm vagy az
esztendő végire. Bizton számíthatni rá. ║
A balladákat küldöm, még pedig 2 épet, mint mutatványokat a „Vadrózsák sajtó alá
menendő 2ik kötetéből. Akár a Részvét könyvében jelenjenek meg mind, akár maradjon belőlök a Koszoruba is, ezt Gyulai Urékra bízom. Nemde rokonok ezek a többivel,
szintolyan régi székely ármálista nemesek. Magam is csudálkozom, hogy kaphatunk vagy
egyet még, annyira rejtekszerető lények e ritka madarak. Egy egy szolgáló, vagy más falusi székely ember kunyhójába maradtak meg – a czivilizáltabb székelyek nem tudnának
ilyeket közölni, annyit mondanak ők is, hogy régebbi időkben rendkívül sok volt mindenfelé – jó hogy enyi is fennmaradt. Annyi érdemem legalább leend, hogy expeditiót bocsátottam ki a nemes vadak felkutatására, hogy arany galiczkába csalogathassuk a jótartásra
érdemeseket. – Az öreg Brassai még mind nyomja az ágyat, már 7ik hete – a kösvény[!] az
idegeket támadta meg – nem tud teljességgel lábra állani. S aztán azt a lépést tette, hogy
vénségére minden igaz ok nélkül, csak kapta magát s jelentette a muzeumőrségrőli lemondását majd a nagygyülésen, s a közvélemény roszalni látszik az egész elsietett lépést.
Isten tudja mikor gyógyul meg, majd tavasszal el fogna menni fürdőre – egyéb aligha
egykönnyen segitend rajta. Ha egy pár sort repítene hozzám, irva a küldeményről, hogy
miként van velök megelégedve – s irva arról is, hogy kévántatik-é még vajegy mese – jó
lenne, de csak ha érkezik, si non, non!260
Nőmmel s gyermekimmel együtt köszöntjük kedves családját
Kolosv decz 9. 1862
tisztelő barátja
Kriza János
U. I. A második mesét sem küldhetem el most, csak holnapután teszem postára. Még
nem tekinthetem ujra át a leirás után. ║

260

si non, non (fr.) ’ha nem, nem’
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U. I. Tegnapelőtt vala a város tanácstermében tudományos felolvasása a Muzeumegyletnek. Finály felolvasta Feleletét Fogarasihoz s hosszasan akart polemizálni; de a
hallgatóság kétszer nyilvánitotta közvéleményét hatalmas lábsurlással s félbe kellett
hagynia éppen a legtüzesebbjében. Ugylátszik, hogy az efféle polemizáló felolvasást nem
szivelli a publicum – rosz hatást tett főleg, midőn a Czuczorék munkáját szerencsétlen
jelzővel illette. – (Köztünk maradt szó legyen.)
N. B. A Vadrózsák jelen 32k ivit küldöm – az elötte való iveket Diménnek adtam volt
át. A 33ik iv most van sajtó, illetőleg revisio alatt, a 34ik ma ki lesz szedve, a jövő héten
alkalmasint az is kinyomva, karácson hetibe a 35ik újévig talán a 36ik, – s igy mégis csak
küldhetek Pestre is január 10ig vajegy példányt. –
A Szótáramat ajánlom elnéző figyelmükbe: talán csak nem tettem vele hasztalan
munkát minden hiányai mellett is. Legalább egyik szakassza is több bajt nem okozott
mint annak összegyüjtése, rendezése s kiállitása. Egy néhány vadonuj[!] szót legalább
felszinre hoztam. ║
Még egy szives kérés!
Egyre kérném még Tisztelt Barátomat, a mint e levelemet veszi, alkalmasint jövő kedden, szeredán, sziveskedjék nekem azonnal megirni – ha csak lehetségében áll – hogy melyik czímet vegyem fel e kettő közül: Vadrózsák. Székely Népköltési Gyüjtemény – vagy
a mint Brassai ajánlja: Vadrózsák: Székely Népköltemények Gyüjteménye. Eddig az
első mellett voltunk, mint Gyulai ur is ajánlotta: most szeget ütött fejembe azon mi jó
öregünknek javaslata. Inkább sziveskedjék Arannyal is közölne[!] e különben csekély
ügyet, és én kész leszek ajánlatokat elfogadni a mi Zsémbesünk ellenére is. Szeretném
jövő vasárnapra vagy hetfüre[!], azaz 21 vagy 22re decz az utasítást megkapni. Különben
ugyvagyunk mint Szent Pál, aki nem tudta elhatározni, mi jobb: a Krisztussal a menyben
lenni-e, vagy a földön maradni.
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Közölve: MNGy. 398–403. (7. levél), SzNGy. II. 421–424.
Autográf levél, 4 oldal + 1 félbetépett lap egyik oldala.
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41. Gálffy Sándor kriza Jánoshoz. hn., én. [1862 végén?]
Sietve írám levelem, még hogy valamit küldjek, azért írtam le ezen sajátságos régi
dalt – olyan forma menete van mint a már közlött Pánczél pillangére sat – némely
Balladáknak is a nyomába volnék, de mostanság sem irni sem kutatni nem volt kedvem,
s nem is érkeztem, el fognak a világi gondok engem, s a bécsi kormány szemtelen maga ║
viselete elkomoritja minden jó kedvemet –
Lelőhely: Néprajzi Múzeum EA [EA 10509. 8–9. oldal]
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: A megszólítás, aláírás és datálás nélküli rövid levél a Mit keressz szarka a szemétben
kezdetű dal után következik (ugyanazon papíron) és ugyanabban az irattartóban van, mint a Fogarasi
István balladája és a Hol vagyon hol... kezdetű fejőnóta. Az első kettő azonos papírra van feljegyezve,
a Mit keressz szarka... címűt kisebb méretű papírra írta le a gyűjtő; szemmel láthatóan nagyon sietett,
az írás azonban ugyanattól a kéztől származik, mint aki a Fogarasi Istvánt papirra vetette. Minthogy
a Fogarasi István gyűjtője valószínűleg Gálffy Sándor, ezt a láncverset is Gálffy gyűjtésének tartom.
(Ld. a Fogarasi Istvánról a MTAKK-ban található Irod.4-r 413 jelzetű kézirat 30. oldalán található feljegyzését Krizának.) Ezt támasztja alá a kézírás azonossága is, amennyiben ezt a gyűjtött anyagot öszszevetjük Gálffy Sándor valamely levelével. A levélben emlegetett Pánczél pillangéré a Vadrózsákban
480. szám alatt közölt Kendert vettettem felibe kezdetű dalnak (239–241.) a refrénje.261

42. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1863. január 4.
Kedves Péterfi Ur!
A jelen napokban bajoskodván éppen 37 ivekre terjedt munkám utolsó legnehezebb
értekezésekkel ellátott iveivel, nem csuda, hogy barátaim ügye is egykissé hátra maradott.
Irok hát most, legalább röviden, míg hosszabban is írhatnék: röviden, mert még legalább
két hétig sok mindenféle bajom van. – A fakepe ügyét elintézzük s minden perczen kapni
fogja az Esperes ur a határozatot. – A f. rákosi papság ügye oly zavaros, mint csak lehet.
[So]kan keresik; mint részletes tudósitásím vannak (mert minden héten többektől kapom
a tudósitást a dolgok mint állásáról) ott most kiválólag a nagyobb Siménfalvi és Sárdi
pártja a tulnyomó, m[ás]ról szinte szó sincs. – Ily esetben nem lehetém nekem dönteni – minthogy két oly ember jövend választás alá, a kik a canonicus 3 évet nem állották
ki – én az egész ügyet a K. Tanács262 kezébe kell hogy átadjam. Az pedig status ratióból263

261
262
263

A levélre Olosz Katalin hívta fel a figyelmemet, segítségét itt is nagyon köszönöm.
kebli tanács
status ratio (lat.) ’a helyzet mivoltából fakadóan’
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kirendelhet akár egy éves hivatalviselőt más állomásra. S már is hallom a consistorium264
tagjainak nagy részétől, bár Sárdit választanák meg, mert nem Kolosvárra való, csak vidékre, oda, a hol nem kell iskolával bajlódnia. Az itteni leányiskola elolvadt az ő kántorsága alatt, aztán a kolosváriak egy ifju embert kivánnak megtenni kántornak, a ki egy oly
nőt vegyen el, a ki a női munkákat tanítsa, mert Kolosvárt másképpen nem tarthatni iskolát. Másfelől csak is papokat illet az a szabály, hogy 3 év előtt nem rendelhetni el, de egy
mesterre265 nem alkalmazható. S a mint mondám, itt státus rationak mondják hogy helye
lenne. Desperáltam266 mondom ily körülmények közt az ön reményeire nézve ezuttal, legalább a csillagzat jelen állásából itélve. Megválik az e hó végén vagy a jövő elején leendő
választás mit szülend.
Fia, a kisebbik, sokat kornyadozott, nagyon elhitványkozott vala267 – a nőm egészen
megkeserülte volt, a mint lehivatván meglátta, s valamit müis gédelgettük[!], de most
kezd megfüremedni.268 Minthogy Ön oly rendkivül feláldozó atyai szeretetű, és eléggé
gondoskodik rólok talán az otthon lévők hátrányával is, jó lenne, hogy a fiuk aztán becsülnék meg a mit kapnak, azaz, csak azt akarom mondani, hogy okosan költsék el, saját
testök javára, rendesen fogadván kosztot magoknak: mert ha az 5 ft havi segélypénzt öszszetennék az Öntől küldeni szokottal akkor becsületes déli esteli kosztot fogadhatnának,
s nem kellene szigorogniuk,269 néhány napig való jó élés, s aztán hetekig való nélkülözés
miatt, amint élni szokott deákjaink nagy része. Innen a sok betegség iskolánkban, innen a
typhus béharapodzása, mely ragadja egymásután deákjainkat. Albertet is ettől féltettük.
E részben tehát, mintha nem tőlem hallotta volna a dolgot, legyen szíves nekik egykis
utasitást adni az életre nézve: mert ugylátszik, hogy Öntől leginkább függenének mint jó
atyától. Különben jó fiuk, a nagyobbiknak is sokat foghasználni, ha a gymnasiumot végig tanulja, vagyha nem tanulna is, ragad rá valami – sokat mivelődik, [-], s a székelység
[- -]. – – Susikát nem is kivántuk valahová szolgálói minőségbe béadni, mert arra nem
alkalmazható, noha sok papleányok ezen az uton is derék nőkké képezték ki magokat – a
sanyaruság s örökös foglalkodtatás[!] házi konyhai mezei dolgokkal sokakra nézve kemény de jó képző –; olyan uribb házat pedig nem kaptunk, hol kisgyermek mellé lehetett
volna alkalmazni: itt az alábbvaló szolgálói foglalkodástól ment lehetett volna. Nekünk
szándékunk őtöt egy ideig nálunk ║ tartani, mint e[gy s] más házi foglalatosságokban
segélyezőt belészoktatni a tevékenységbe, az uribb emberekkel való érintkezésekbe, szóval: eredetileg makacsabb természetét is enyhítgetni, szelidebb nyájasabb érzelmekkel
eltölteni: mert ebben a részben a naturell-je inkább bir keménységgel, mint megnyerő

264

consistorium: az Erdélyi Unitárius Egyház 16. századtól megszervezett, a 19. században lelkészekből és
világiakból álló vezető testülete
265
Az iskolamesterekre nem ugyanazok a szabályok voltak érvényesek, mint a lelkészekre (jelen esetben az,
hogy 3 évig az első állomáshelyéről nem lehetett elrendelni).
266
desperál (< despero lat.) ’kétségbe esik, felad, reménnyel felhagy’
267
elhitványkozni (táj) ’lefogyni, megsoványodni’
268
(meg)füremedni Kriza tájszótára szerint: ’frissen megindul, megelevenedik’ (Kriza J. 1863: 499.)
269
szigorogni: ’leromolni, megsoványodni’
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nyájassággal, szelidséggel: s azért kicsi gyermekekkel való társalgáshoz is szoktatnunk
kell. Majd tavasszal s nyárban bizony valamint maga a nőm is szeret kertben s mezőn foglalkodni még ma is: ugy a többieket is a ház köréből s szoktatja a mezei foglalkozásokhoz
is, mik nélkül kivált vidéki ember s némber is megnem élhet. Telente pedig néhány hónapig a délelőti és délutáni órák is egy varrást tanitó asszonyhoz jártatjuk, ahová egyebiránt
mind uri emberek leánykái járnak tanulni, hogy legalább Kolosvárt léte alatt szokjék bele
a varrás legszükségesebb nemeibe. Szeretnék legalább annyit elérni, hogylenne nyoma
Kolosvárt lételének, hogyha az itteni kemény regularis iskolát kiállja: mert biz ezek a
kolosvári asszonyemberek nagyon tüzes gazdasszonyok és legkisebb rendetlenséget vagy
engedetlenséget, hanyagságot sem türnek magok körül. Azonban e részben nagyhaladást vettem észre Susikán a kezdethez képest, s ha nétán terhesnék tetszenék is a sok
foglalkodtatás háznak-körében, azért nem kell megütközni, mert hiszem hogy nem lesz
rosszára a leánykának, – s Péterfi e részben belátóbb a nevelés módjába, mint hogy legkevésbé fennakadna ezen a mi örökös tevékenységre, serény foglalkodtatásra rászoritó
módunkon. –
A Beszédjeinek stylusa eddigis igen szép egyszerűségű volt, a mi ajánlatossá tette a közönség előtt – nagyon sokat ne is törődjék ezzel – egyébiránt jó Steinra nézt is, hogy mint
bővileti kiadásban jelenhetnek meg; s a mint írtam volt, egypár beszéddel megtoldva. A
Vadrózsáim egy hét alatt kijőnek sajtó alól s valami alkalom utján elküldöm Önnekis tiszteleti példányát. Ha mit gyüjtögethet a népéletből, bármi legyen az, jó lessz vállalkozásomra nézve, a melyet jövő Septemberben legalább sajtó alá adandók – a népmesék mellett a
mondákra, vagy helyek és személyek körül csoportosuló regékre teszem figyelmessé, s amit
népszokásokról találhat, kivált ha mi a székely pogány korra is vona[tkozh]atnék ha hajszál
vonásban is satb.
Azt a XVIk századbeli Gyüjteményt meg akarnám vásárolni bármi nagyáron, de Péterfi
Samu azt írja: nem akarják eladni. Ha valami befolyással lehet ottan, eszközöljenek valamit, legalább láthassuk, és a Museum-egylet példányával egybehasonlíthassuk. Bővebben
ezután. Boldoguj évet kivánva vagyok állandóul Kedves Péterfi Urnak
kész szolgája, barátja
Kriza János
unitár. püspök.
Kolosvár jan. 4. 1863.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Közölve: EH. 497. (r.)
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: 6. P. I. 1863. Péterfi Sándor témamegjelölése: Irodalmi és családi ügyek.
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43. kriza János Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1863. január 9.
Tisztelt Barátom!
Erősen aggódám sokáig, ha vajjon kapta-e az én csomagomat egy népmesével s két
balladával, s mind várám egy sornyi tudósitását, de másfelől elgondolám, menyi baja
lehet most a „Koszoru” megindításával s az Akademia megnyilásának küszöbén, s nem
várhatám ily esetben válaszadását; ugy hiszem, hogy azon esetben tudósít vala, ha meg
nem kapta küldeményemet. Ha csakugyan egy percznyi időt vehet magának, legalább
a „Koszoru” végire pár szóval sziveskedjék tudatni, hogy nem veszett el a küldemény.
Körülbelül decz 18ra ott kellett lennie. Csak azért is szeretném tudni, hogy ellenkező esetben ujból leirjam és felküldjem, ha szükséges lessz, ámbár gróf Mikó, ő nmlga azt mondja,
hogy Gyulai urral volt találkozásakor már elég munkájok volt a Részvét könyvére.
A Vadrózsa végihez közelg, mához egy hétre tán példányok is érkezhetnek fel Pestre.
Addigis küldöm ez ivet, hetfőn a többit is utnak indítom, s igyha szíveskednek ismertetést
adni, e hó 3ik, negyedik hetén meglehet kezdeni. E hó 15én tul a postán lehet kerestetni a
küldendő példányokat, néhány irónak is küldök, legyen szíves valahogy kezökhöz juttatni.
A gróf ur ujév első napján kegyeskedett a vállalat némi gyámolitásául 500 forintot
ajándékozni; de minthogy Steinnak mulhatlanul meg kelle fizetni a nyomtatási költségeket, már a példányok fűzésével ║ együtt az ezeret is meghaladják – nekem pedig lehetetlen volt meglévő adósságim miatt azt az ötszázat átadni, tehát jó embereim közbenjárása
folytán – kik figyeltették a gróf urat, hogy némileg biztositott volt a nyomtatási költségek
előlegezéséről, sziveskedett a Gróf Steinnak 500at elölegezni megtérités fejében, az eladandó példányokból: e szerint nagy könnyebbség esett rajtam, mert kevesebb példányt
kell adnom oda rabattba270 Steinnak – s ámbár sáska módjára jelentkeznek az Ürmösi
Sándor által régen gyüjtött előfizetők,271 a kiket ki kell elégitenem csak becsületből – s
a gyüjtöimet szintén példányokkal elégitem ki s más ismerősimet: marad mégis valami
fenn – s utóljára is a Gróf ur kegyének köszönhető a munka megjelenhetése s a Gyulai
ur szíves, kifáradhatlan zaklatásinak, melynél fogva a munka egyszer megkezdődvén,
a csata tüzében bátorságom s munkakedvem is mind nevekedett, mig végre tanulmányim eredményekép egy értekezést is irhaték a Székely Nyelvjárásokól[!], mely futólagos
ugyan, de tán nem leend minden érdem nélkül.
Mindenesetre sziveskedjenek a Gróf urat ugy hirdetni, mint a vállalat hatalmas
gyámolitóját, létre segitőjét: mert igy reméllem, ha nem találta sokallani a dicsőség árát,
még a második kötetet is valamivel segitendi.
Én Gyulai urral együtt határozott czímnél maradtam, noha az öregur nem igen találja
magyarosnak, de igy sok dolog nem lesz magyar, ha igen puristák leszünk. ║
270

rabatt: német eredetű szó, jelentése ’árengedmény’
Ürmösi Sándor volt az, aki az előfizetőket még 1843-ban (ahogy azt a mellékletben megtalálható
nyugtatványok is tanúsítják) gyűjtötte Kriza számára.
271
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Még közelebbről az utolsó lapok s az első négy lap elküldésekor irni fogok levelet s akkor tán bővebben is fogom kérni valamikre – addigis vegye köszönetemet szives jóságiért
s bocsánatát kérem, ha eléggé nem hálálhatom meg. Tán nem tettem éppen haszontalan
dolgot e vállalatommal. Erősebbek tegyenek többet. Ennyit önérzettel mondhatok, hogy
nálam nélkül többet gyüjtőtársaimnak még képzete sem lett volna a népdalok, balladák
becséről – s csak folytonos sürgetéseimre, a velem való barátságos viszony folytán indultak neki – s most is regnálok rajtok minden felé, hogy a mit megmenthetünk még,
mentsük meg az elveszéstől: mert bizony nagyon kevés tudja, a mi még fennmaradt is.
Egybe másba tudom leszsz elég elentmondóm: mert kivált az átmenetelt képző nyelvjárások minden árnyalatit nem tudhattam; de nagyobb részint igazam lessz: mert én magam
fejétől egy hajszálat sem érintettem, egy ékes vagy éktelen hangot sem bántottam. – Az
eddigi ismertetéseket is köszönöm, mostan pedig egész szives tisztelettel s bizalommal
kikérem, ajánlván szolgálatomat a Koszoruhoz is, előleges közleményimmel a 2ik kötetből, a menyiben megbokrosodott hivatalos teendőim engedhetni fogják: mert sokban maradtam hátra, s egy liturgia s énekeskönyv szerkesztését most sujták nyakamba, mintegy
büntetésül, hogy miért bajlódom afféle „anekdotákkal” ║ az egyház dolgai helyett, holott
biz én anekdotát most éppen nem hozok, s egy angol püspök Percy is bajlódott ilyen szerűvel272 – s hány egyház embere foglalkozik még külföldi irodalmi ügyekkel. Igazolásomul
az én hiveim előtt nem ártana ezt is megemliteni: anyival inkább, mert nálunk éppen
kegyetlenség ezért tenni szemrehányást, midőn az ember sajátlag rá is van szorulva „a
tisztességes, vagy türhető élhetés kedviért is”.
Az öreg Brassai talpra állott s lessz majd csata a Muzeumegylet rendkivüli
gyülésében – nem tudjuk még, mi lessz az eredmény. Az öreg egész görög philosophus
stoicismusával áll a lemondás mellett. A közönség pedig az igazgatóságot is kész megadni
neki, csak maradjon – Csakhogy a főurak mind ellene viaskodnak s szövetkeznek.
Éljen a „Koszoru” s annak fonói - adjon Isten sok erőt s erős egésséget Aranynak,
Gyulainak s a többinek, kedveseikkel együtt tiszteljük. Vagyok maradok
Tisztelt barátomnak
örök tisztelő barátja
Kolosv jan 9. 1863.
Kriza János
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Közölve: MNGy. 404–407. (8. levél)
Autográf levél, 4 oldal.

272
Thomas Percy (Bridgnorth, 1729 – Dromore, 1811) Dromore püspöke, aki 1765-ben adott ki skót és
óangol népballadákat Reliques of Ancient English Poetry címen.
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44. kriza János Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1863. január 13.
Tisztelt Barátom!
Ott vagyunk immár elvégre, hogy sine me liber ibis in urbem273 – Steintől mai napon
40 darab Vadrózsa indult el postán Gaibel274[!] könyvárus számára – ezt azért irom, hogy
a Koszoruba lehet már hirdetni,275 hogy kapható és melyik könyvárusnál, hogy a kinek
tetszik a vidékről az Akademia gyülésébe béjöttek is vehessenek. E mellett küldöm Stein
utján talán egy külön csomagban Gyulai Ur számára az eddig küldözött példány elejét és
utóját a boritékkal – egy külön példányt szintén – (egy közelebbi szállitványban leszek
szerencsés egy diszpéldányt küldhetni még kedves neje számára –) küldök egyszersmint
Arany Jánosnak – a Magyar Akadémia számára – Jókai Mórnak, a „Hon szerkesztőjének, Hunfalvi Pálnak276 egyegy példányt, sziveskedjék azokat valami uton módon
kezökhöz juttatni. E levelemet alkalmasint pénteken kapja – akkor meg kellett érkezni
a példányoknak Gaibelhez[!], tehát nála mindjárt megkaphatni, ha addig el nem küldi
Gyulai Urhoz. Csak kevés példány lévén még békötve, többet nem küldhettem még az
iróknak, kiknek szándékom küldeni, mint Kemény Zsigának,277 Csengerinek, Toldynak,
Wass Józsefnek,278 Budenz Józsefnek,279 Salamon Ferencznek,280 holnapután induland
azok számára is Gaibelhez[!], ugyan legyen szives kezükbe juttatni. Eléggé alkalmatlankodom ugyan most is, de már ugy is megszokhatta tőlem, sziveskedjék még ezeket a legnagyobbakat is megtenni. Még mellékelek a többihez Erdélyi János, Csaplár Benedek,281
Bocsor István282 pápai tanár barátim számokra is, valami uton legyen szíves kezükbe juttatni. – (S ha még valakinek küldeni találnék Pesten.) ║
sine me liber ibis in urbem (lat.) ’Könyv, nélkülem fogsz menni a városba.’ Ovidius Tristia (Keservek)
című művéből.
274
Geibel Ármin: pesti könyvkereskedő.
275
Somogyi Sándor jegyzete szerint a kért hirdetés 1863. január 25-én jelent meg a Koszorú Új könyvek
rovatában (vö: Somogyi S. 1961: 669).
276
Hunfalvy Pál (Nagyszalók, 1810 – Budapest, 1891) német származású magyar nyelvész, történetíró.
277
Kemény Zsigmond (Alvinc, 1814 – Pusztakamarás, 1875) író, publicista.
273

278

Vass József (Zalaegerszeg, 1813 – Buda, 1873) kegyes tanítórendi áldozópap és tanár.
Budenz József (Rasdorf, 1836 – Budapest, 1892) német származású magyar nyelvész, egyetemi tanár.
Göttingenben találkozott az ott tanuló erdélyi magyar unitáriusokkal, akik közül Nagy Lajos (illetve Hunfalvy
Pál) hívására érkezett Magyarországra.
280
Salamon Ferenc (Déva, 1825 – Budapest, 1892) történész, színikritikus, műfordító.
281
Csaplár Benedek (1821–1906) kegyesrendi áldozópap, akadémikus, történész, Ipolyi Arnold legjelentősebb gyűjtőtársa. 1841 és 1843 között Kolozsvárott tanult, ott kötött barátságot Kriza Jánossal.
282
Bocsor István (1807–1885) kistehetségű költő és iskolai tankönyvíró, ekkor a pápai ev. ref. főiskola
tanára.
279
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Jó nagy darab könyv kerekedett a 10 havi dolgozatokból. 2 ft 50 kra tevök az árát,
többre nem mertük, kevesebbre pedig nem lehetett. Már Tisztelt Barátomékra bizom,
tegyenek vele legjobb belátások szerint. Egy kis Ismertetés nem fog ártani.283 Elismerem
gyarlóságimat, hanem egy hivatalai s élet és kenyérgondjai által szaggatott embertől több
nem telhetett ki – Ha egy kicsit majd tavasz felé szabadulok fejemre csoportosult bajaimtól, a „Koszoruba” is szándékom irogatni valamit.284 –
Egy népmesét, bár lehetnek még variánsai, ide tevék – használják a hová tetszik, ha
a „Részvét könyvéből elkésett volna. Ha egy kis értesitést kaphatok egyröl másról, a miket irtam volt, még egy népmesét tán érkezni fognék kidolgozni. Hanem jól tudom, hogy
most halmozva lessz Gyulai Ur mindenféle foglalkozásokkal.
Az Előbeszédben szent kötelességem volt hálaérzéssel emlékezni Tisztelt Barátom
meghálálhatlan részvétéről is – elnézéssel fog lenni ebben is egy s más járatlanságom
iránt. – Mindenesetre Gyulai Urnak kell köszönnöm, hogy ekkorra is készen van a munka.
Talán nem éppen egészen roszul ütött ki. Itt Kolosvárt remélem hogy lessz kelendősége.
Talán Magyarországon is, ha kezők ügyibe lessz a munka megkaphatása. Utasitsák a közönséget a menyiben lehet. – Itt a Muzeumegylet rendkivüli gyülésére nagyon készülnek
a pártok – az öreg285 készül odabeszélni ellenfeleinek – nehogy elvégre is sprengolják286
az ugyis gyenge egyletet. –
Még egyszer köszönve eddigi szivességeit – s kérve a továbbiakat – s tisztelve nőmmel
együtt kedveseit, vagyok állandóul
Tisztelt Barátomnak
lekötelezett szolgája barátja
Kolosv jan. 13. 1863
Kriza János sk. ║
U. I. Bosszem Jankó az udvarhelyszéki nyelvjárás szerint van – a füszer feleslegit tetszése szerint mérsékelje Tisztelt Barátom, ha használni kivánják – könyü lessz annyit
hagyni meg, a menyi elégségesnek látszik. Én benne lévén a sok füszerben, nem tudtam
eltalálni az illetékes izit. –
Lelőhely: MTAKK [Ms 4751/108.]
Közölve: N. 243–244. (14. levél), GyPL. 493–494. (445. levél)
Autográf levél, 3 oldal.

Somogyi Sándor jegyzete szerint az ismeretetés nem jelent meg a Koszorúban (vö: Somogyi S. 1961:
669).
284
Somogyi Sándor jegyzete szerint egyedül 1863. október 25-én jelent meg egy kisebb közleménye (vö:
Somogyi S. 1961: 669).
285
Brassai Sámuel
286
sprengol (< né. sprengen) ’robbant, szétugraszt’
283
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45. kriza János Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1863. január 24.
Tisztelt Barátom!
Engedelmet, hogy oly későn küldhetem, a mit annyira szerettem volna mindjárt kezdetben elküldeni – a kedvesének szánt diszpéldányt, csekélyszerü jele a tiszteletnek,
mellyel Tisztelt Barátom családja iránt viseltetetem.
Ugyhiszem, a többeknek szánt példányok eddig kézbe jutottak – nem is tudtam
egyhirtelenibe kiknek küldjek – az effélékben nagyon járatlan vagyok; de néhányat mégis
mulhatlanul szükségesnek láttam. A Szegedre Csaplárnak, Pápára Bocsornak szánt példányokat kérem magánál tartani – ne nyugtalankodjék elküldésökkel, mert irtam az illetőknek, hogy keressék vagy kerestessék fel Önnél. – Az országban látom van ismertetve talán
Sándor József által,287 aki Jakab Elekkel van összeköttetésben. Igen is magasztalja, mert
én kisebbnek érzem magamat mindenképpen egy Erdélyi Jánosnál, ha más formában
jártam is el a szerkesztésben. Jelenleg ő is így járna el. Aztán biz az az összegyüjtés inkább
a közelebbi években történt: mert egész 1849ig alig volt néhány ivre való gyüjtelékem, a
közelebbi 3 év alatt gyüjtöttem nagy részét, mióta Háromszéket és Udvarhelyszéket az én
rheumaticus rögzött bajaim miatt a fürdői végett bé kellett barangolnom. Furcsa, hogy a
mit litterariai tekintetben müködhettem, mind azt beteges koromban tettem nagyrészint:
mert egéssé- ║ ges koromban igen el voltam halmozva a hivatal s élet gondjaival. – A
Tájszótárra nézve megjegyezni kivánom, hogy gyüjtéseim egy részét azért nem közöltem
ott, mert azokat vagy az Akademia Tájszótárában, vagy már a Szotárakban megtaláltam;
inkább hol az értelmezés helytelen volt, vagy hangejtés kedviért vettem fel már eddigelé
közlött szókot is. Bodoru például még a Czuczorék Nagy Szótárában is helytelenül jő elé
az Akademia Tájszótára után; én ezt s még egynéhány ilyent faluról falura üldöztem, míg
igaz értelmét kitalálhattuk: mert némely szó még csak egykét faluban él: – Az Értekezést
vagy elmefuttatást hátul csak decemberban vázolám, hogy legyen valami tudományos
féle is a gyüjteményben a szótárral együtt, a mi a Titánként küzdő Finálinak szerencsés
volt tetszését megnyerni. –
A „Koszorú”kat” nem tudom eléggé megköszönni, a menyiben lehet egyegy kis óságot közlendek, ha ujat nem adhatnék is egyhamar sok bajaim miatt, pedig „a jó gazda, az irások szerint, eléhoz az ő tárházából ót és ujat.” – Itt mindenfelé dicsérni hallom a Koszorut288 – még az öreg Brassai is elégültségét jelenté tegnapelőtt a Barátom
Beszélyével.289 Nem tudom, van-é sok Előfizetöjök Kolosvárról, de Olvasójok igen sok
van, mert kézről kézre jár a Koszoru – ║ ugy látszik, nagyideje volt már egy ily folyóirat megjelenésének. – Az öreg Brassaira nézve talán lesz található valamely kiegyenlitési

S. [Sándor József] Vadrózsák. Ország 1863. jan. 21. 22.
Ez bók, mivel Gyulai Pál Arany János lapjának kiíratlan segédszerkesztője volt (vö: Somogyi S. 1961: 670).
289
A nők a tükör előtt cíművel, amely a Koszorúban jelent meg 1863. január 4-től kezdve folytatásokban
(vö: Somogyi S. 1961: 670).
287
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terv, mely szerint tisztességgel megmaradhat állomásán. Ellenfelei is kezdik most fontolgatni, kit tehetnek majd helyébe, ha lelépik. –
Gróf Mikó ő exja talán már a jövő héten ott lesz Pesten – a gazdasági egyletnek290 küldöttségét mint elnök vezeti fel Bécsbe. Ha találkozni fog ő nmlgával, sziveskedjék megmondani, menyire hálára vagyok kötelezve ő nmlga iránt, hogy előlegezte a nyomtatási
költséget Steinnak; jó lessz ejteni vagy egy szót arról is, hogy van valami jelentősége e
vállalatnak, a mi megérdemelte a pártolást, s hogy a jövendő kötet mielőbbi megjelenése
is kivánatos. Meglehet, hogy további pártolását is megnyerhetjük. –
Örvendek, ha Betlen Anna291 tetszik: itt hallottam valamit az aristocratiától, hogy még
is nem szép dolog azoknál a székelyeknél, hogy a főuri neveket oly kiméletlenül használják fel az ő nótáikban. Sebaj, bár legalább 30-ban is használnák fel. Lépést tettem
Csíkban is a papok közt, ha valamit felvehetnénk a fenyvesek homályából. – A nyáron
bémenyek[!] a homoródi vagy oláhfalvi fürdőbe, s akkor még több összekötetéseket eszközlök czélunkra, ha isten is segit.
Orbán Balázs,292 és Halmágyi293 béjárták a mult nyáron a székely földet s az oláhországi
║ széleket – s a régi várakat s azokhoz tapadt mondákat akarják kiadni a népnek
elbeszéllései után. Ez már értékesebb munka lessz mint volt a Kővárié.294 – Népmesét is
akar Orbán Balás kiadni majd egy év mulva295 – azt mondá, van Lengyelfalván egy öreg
embere, a ki sok historiai regét is tud, akár százat is – és ő mind leirja – utasitottam őt,
miként járjon el a leirásban. Igéré azt is, hogy afféle várakról szóló mondát közlend a
„Koszorú”ban, mire nagyon kértem. –
Az ék-ek felrakásában legnagyobb gondosságom mellett is estek itt ott hibák: mert a
pont (az ė pontja igen egyformáju az acutus accentus296 jegyével, s nem lehetett mindenütt
megkülönböztetnem; de nem sok helyt van még is e felcserélés. Továbbá a népmeséknél,
s a szólásmódoknál mindenütt nem lehetett alkalmazni a hangattractio s közép ė jegyét
is, nem lévén elég számmal a nyomdában. De nem folytatva tovább, „Tudod uram az én
gyarlóságimat, s ha igazad véssz, kicsoda élhet jóvoltoddal”. – De belé esém ismét a kenet-

290
Az Erdélyi Gazdasági Egyletet 1844-ben alapították. Mikó Imre gróf ennek is alapítója és ebben az
időpontban elnöke volt.
291
A Betlen Anna című ballada 1863. január 11-én jelent meg a Koszorúban Kriza János közlésében (vö:
Somogyi S. 1961: 670).
292
Orbán Balázs (Lengyelfalva, 1830 – Budapest, 1890) író, néprajzi gyűjtő. Az ezekben az években végzett
gyűjtőútnak lett az eredménye A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei
szempontból című főműve (Pest, 1868).
293
Halmágyi Sándor (1832–?) regény- és beszélyíró, ekkor a Kolozsvári Közlöny munkatársa.
294
Kőváry László Székelyhonról 1841. című rajzára (Kolozsvár, 1842) utal (vö: Somogyi S. 1961: 671).
295
Ez az önálló mesekiadvány nem valósult meg, de Orbán Balázs mesegyűjtése utóbb megjelent a Magyar
Népköltési Gyűjtemény III. kötetében (1882).
296
acutus accentus (lat.) ’éles hangsúly’
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be – végzem hát szavaimat. Tisztelem az enyimekkel együtt kedveseit – Lenkacskánk297
tudakozza mikor jő ide Anka?298 – Tisztelem Aranyat s vagyok állandó tisztelettel
Tisztelt barátom
igaz tisztelő barátja
Kolosv jan. 24. 1863
Kriza
Lelőhely: MTAKK [Ms 4751/109.]
Közölve: N. 244–245. (15. levél), GyPL. 495–497. (448. levél)
Autográf levél, 4 oldal.

46. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1863. január 31.
Kedves Tisztelendő Ur!
Mióta e hónap elején a f. rákosi választást visszavetettem, t: i: a káplánnak rendes pappá kérését, azóta nem hallok semmit onnan; gondolom, hogy az csak lépcső volt, melyen a
nagyobbik Siménfalvi választására menjenek; én ezen esetet aztán az EKTanács intézésére bizom, az fogja elhatározni hogy ki lehessen-e rendelni. Jelenleg a városfalvi ekklézsia
van ürességben; nem tudom, minő állapotu közönség ezt Sándor István299 ur mondaná meg, a ki otthonos abban a vidékben. Ha Sándor István ur valami combinatio utján
abba a vidékbe szeretne jutni, kérem Péterfi urat, szóljon vele, hogy egyengessék meg az
utját. Most Szentábrahámis változóban lesz, ha el talál sülni Nagy Ferencznek Kijénbe
való megválasztása, ahová ő vágyik. De Sz Abrahám nagyon vesződséges hely a benne
lévő nemes emberek miatt – azért vágyik el onnan Nagyferencz is. – Az Énekeskönyvet
ujból ki kelletvén nyomtatni, rám bizta az EKTanács a véleményezést, mit kellene rajta
javittani. Kellene bizony; de vajjon tanácsos-é, hogy a népnek kezeiből kivegyük a mit
nemrég kapott s igyujból pénzkiadásra kényszergessük? Sziveskedjék hát véleményét
adni, mi módon lehetne mégis valamit javitni? Talán a Dicséretek végibe pótlék gyanánt tennénk bé egykét nótát, a mit külön is kinyomathatnánk a régebbi Dicséretek birtokosainak? s micsoda énekeket hozhatnánk vissza a régebbi Énekeskönyvből? s mily
alkalomra kellene még ujat készitni sat. – A Sunima[?] Diverse[?] Theologia magyarra
forditásiról gondolkodom – nem volna-é jó összeállani s szakaszonként legalább kiadogatni. Ugytetszik Péterfi Ur, meg is kezdte volt a fordittását de tán csak röviditésekkel: én
szóról szóra szeretném leforditni, természetesen jó magyarsággal. Gondolkozzunk erről

297
Kriza Magdaléna (Lenka): Kriza János leánya (Kolozsvár, 1856 – Kolozsvár, 1890) férje Kovács János,
unitárius kollégiumi tanár volt.
298
Gyulai Aranka (Kolozsvár, 1859 – ?) Gyulai Pál leánya, akit 1886-ban vett feleségül Hellebrant Árpád,
a MTA könyvtárnoka.
299
Sándor István (Lókod, 1804 – Jánosfalva, 1879) számos helyen szolgált unitárius lelkészként. A levél
írásakor Datkon volt lelkész. Kriza János gyűjtőtársa. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
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is. – – A fiai sokat sinylődének; de már elővették magokat s exament is adtak – Albert
kielégitőleg – conceptusa300 kivált igen jó, mint magyar oratiojából látám. Zsuzsika is
folyvást jó egésségben van – varrással tölti legtöbbidejét – az examen után a testvérei is
többet érkezendnek tanitására. – A „Vadrózsákat” Önnek és Sándor István Urnak elküldeném, de alkalmat nem kapok elég biztost, de még biztalant se – majd Ürmösre lessz
tán alkalom, s onnan az Esperest elküldi. – Maradok továbbrais szives tiszteletem mellett
Tisztelendőségednek
köteles szolgája
Kriza János
ppk
Kolosvárt jan. 31. 1863
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 1 oldal.
Címzés (a lap versoján): Az Unitárius Püspökségtől. Hévizi Unitárius lelkész Tisztelendő
Péterfi Sándor Urnak Kőhalom Héviz. Egyházi ügyben. Hlból. A pecséteken: Klausenburg 2/2.
Hermannstadt 4/2. Reps 6/2.
Megjegyzés: Püspöki iktatószáma: 60–1863. P. I. Péterfi Sándor témamegjelölése: Egyházi bajok.
Családi tudositás. Vadrozsa I. kötete.

47. a kisfaludy Társaság elnöksége kriza Jánoshoz. Pest, 1863. február 2.
Főtisztelendő püspök úr!
A Kisfaludy-társaság Önt irodalmunk azon bajnokai közé sorozza, kiknek egyfelől a
magyar szépirodalom terén szerzett érdemeikért nyilvánosan is óhajtja kifejezni méltó
elismerését, s kiktől másfelől úgy van meggyőződve, hogy a czéljai előmozditásában tettleges közreműködésökkel hathatósan gyámolítani nem csak képesek, hanem készek is.
A Kisfaludy-társaság ennélfogva, mai tagválasztó ülésében, Önt tagjául választotta.
Azon jeles munkásság, melyet Ön a szépirodalom terén s a magyar népdalok, mesék és
közmondások gyüjtésében kifejtett, valamint a buzgóság, mely Önt irodalmunk emelésében lelkesíti, a Kisfaludy-társaságot azon reménynyel biztatja, hogy Ön az ő munkálkodásához saját munkálkodásával is hozzájárulván, azt kitűnő tehetségéhez képest lehetőleg
fokozni és öregbíteni fogja. ║
Midőn ebbeli reményünket a Kisfaludy-társaság nevében nyilvánítjuk, egyszersmind
értesítjük Önt alapszabályaink 17-dik szakaszáról, mely úgy szól: „Az ujonnan választott
tag egy társ által vezettetik be az alkalomhoz mért beszéddel, melyre a nevezett válaszol
s helyét egy, a társaság munkálkodási körébe eső előadással foglalja el;” – s e szabály

300

conceptus (lat.) - itt ’felfogás’
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értelmében fölkérjük Önt, hogy elkészítvén beköszöntő munkáját, válaszszon magának a
Kisfaludy-társaság tagjai közűl bevezetőt és sziveskedjék erről a társaság igazgatóját eleve
tudosítani.
Addig is, míg ez történendik, meghívjuk Önt a Kisfaludy-társaság üléseibe, és pedig legelébb a tizenharmadik közülésbe, mely f. é. febr. 6-dikán délelőtti 10 órakor a N.
Muzeum dísztermében lesz megtartandó.
Kelt Pesten a Kisfaludy-társaság választó ülésében, febr. 2-dikán 1863.
Az elnök:
B. Eötvös Jozsef
Greguss Ágost
titoknok.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 2 oldal.
Címzése: A Kisfaludy-társaság elnökségétől Főtisztelendő Kriza János unitarius püspök úrnak
mint a Kisfaludy-társaság tagjának Kolozsvárt.
A borítékká hajtogatott levél hátoldalán a felirás: Küldi Greguss Al-Dunasor 22.

48. Tóth Ferenc301 kriza Jánoshoz. Homoródszentpál, 1863. június 8.
Fő tisztelendő Püspők Ur!
Alázatos kérésemmel bátor vagyok a Fő tisztelendő Püspök urhoz folyamodni. – Mostoha
leányom Batho Kristina, ez előtt 7. évekkel ellenemre nőűl ment egy öreg férfiuhoz, – mostoha leányom 20 évbe járo volt, a férj pedig 50nen felyül – a férj gyermek korától fogva
mindég udvarba nevekedett – ott és kuptáskodott[!] és szakátskodott – meg szokta volt
a jo és könnyű életett s a másébol bőven költeni, hogy el vette leányunkot ismét ellenemre egy udvarba haszonbérlőnek ment vejünk – de nem lévén fiatal elevensége – s más
tapasztalt gazdák tanátsát sem fogadta el s magánakis rosz számításai miat – nem hasznot bérelt hanem 3. évek alatt – mint maga szép ős birtokát – mint azon ingo jovakot
melyeket én kedves nőmmel adtunk örökre lejártatott s már most a haszon bérért nyert
vallaira átolvetőt s kezeibe küldus[!] botott, – mü velek egy falvába nem lakván későre
vettünk észre holmit, – mostoha leányomis ellenemre tselekedvén tartott tőllem – s nem
mert panaszkodni. – meg tudván szomoru állásokot nőmmel együtt azon voltunk hogy
válaszszuk el leányunkot az öregtöl – ha valami fekvő jo maradna a gyermekek számára,

301
Tóth Ferenc (? – 1890) homoródszentpáli tanító. Kriza János gyűjtőtársa. (Életrajzi adatait ld. a
mellékletben.)
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mert két fiú gyermekek van – a nagyobbat én tartom nevelem már a harmadik eve, a gyerek 6-evbe járo jo reményű legénke – rendkívűli törvenyes papi széket ültettünk el tölt
Aprilis hó ║ 15ik napján a feleltetéstis az nap megtétettük s most Junius 17kén a H.Szt.
Mártoni megyénkbe törvényes papi szék alkalmával végleges ítélet fog hozatni leányunk
válo perébe, – s azért alázatoson kérjük a Fő tisztelendő Püspök Urat kedves nőmmel
együtt, ha leányunk pere kolozsvárra ki megyen legyen annyi segedelemmel irányunkba,
hogy egy közezelebbi[!] Egyházi gyűlés alkalmával látotnék el oda fennis leányunk legvégső
itélete – s asztán a mennyibe lehet leányunk részére kedvezőleg. – Mert a vén Alperes ligával fenyegeti leányunkat – pedig bizony tsupa ráfogás az egész alperesi adegatio[?] – Mű
az egész per költést el váloltuk azért; mivel leányunk volt férje Sillo Ferentz Evangeliko
Református lévén az ő székén kellet volna válni – hanem ugy reá állot s magát a papi gyűlés
előtt leis kötelezte hogy a mű székünkön válik – s igy ment véghez még eddig a per – s azért
volna reánk nézve sűrgős a vég ítélet, hogy a parafirnalel302 jovakot leg alább mit mü adtunk polgári uton követelhetnők – egyébb jovakhoz kitsi reményünk van – mert passivuma
igen sok van Sillo Ferentznek. – Mű kedves nőmmel edgyűt a Fő tisztelendő Püspök úr
joságát kólünüsün meg fogjuk köszönní ha isten éltet. – ugy hallottam közelebbről T. Darko
Sándor303 barátomtol, hogy a fő tisztelendő úr a nyáron kőr utat fog tenni it közöttünk
Székelyhonba – adgya a jo isten – én lelkemből ohajtom és várom. – –
Énís valamít a Székelyföldről – egy el öregedet hívatalnok – meg unván hogy őtet
egyenlő koru barátai mind ugy szolitották – te Getzi – az íffiabbak pedig Getzibá – egy
gyűlés alkalmával – asztalnál – ║ elő hozzá s fel kéri a gyűlés minden tagjait, hogy ő
már öreg ember, nem találja őtet az a Getzi név – hát szollitsák őtet ezután az ő korához
illőleg – Gergely barátom – és Gergely bátyám. – jol van biz az inditványozá egy elmés
tagtárs – de hogy; én azt kívánom – hogy Gergely batyánk tartson egy barátságos gyűlést
és ott osztán jó kivánatát egy jo ízletes lakomával petsételjükis meg. Jol van nem bánom
felele az öreg Gergel bátya – nos meg lesz tsak hamar az ősze hívás és a jo ebédis – előbb
az ebéd kezdetén – mindengik[!] tag egisz tisztelettel – szolliták Gergely bátyám, Gergely
barátom – de hogy megborosodtak, – keszték kiáltozni – Szervusz Getzi – isten álgya
meg Getzibá – az öreg páltzát kapot, ki hajtotta házából öszsze viszsza szidta őket – mondván 50 forintomba belé került a rátok valo költésem – mégis kí tsufolátok gaz emberek. – Más gyűlés alkalmával – mert nb. Getzibának egy vén Katinevű gazdaszonya volt,
már régi időktől fogva edgyüt lakván öszsze szokván – mindég edgyüt jártak hol szekeren
hol gyalok[!] –, midőn Getziba a társaság felé közelítvén – már meszíre köszöntették,
servus Getzi – isten hozta Getzibá – hát Kati nénét el hosztaé – el el monda Getzibá – ott
né megyen bé a konyhára – menyetek büzüljétek meg. –
Gyurka, Annokhoz éppen 3. esztendeig járt mint szerető, egy estve Gyurka sok beszélgetések után azt mondgya Annoknak – te annok tudod mit gondoltam én most ebbe
302

paraphernalia (< gr. parapherna) általánosan a házas nők személyes tulajdonát jelenti.
Darkó Sándor (Nagyajta, 1825 – Homoródjánosfalva, 1898) homoródjánosfalvi lelkész, Kriza János
gyűjtőtársa. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
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már az orába – meg tudom ha meg mondgya; én azt hallodé hogy már jere hezzám, én
bizony nem hallaé – hát mitis mondanának ha én kezdenik kiedhez járni – nem ugy
nem annok – jere hejzzám feleségnek ugy értsd hallodé – oh mennyen el monda Annok
ne tsufolkodgyék – tsak ugyan nem teréfálkodom – annok koppinnyunk már őszsze.
dugjuk bé a világ szajat – ha nem ║ bánod – hozzám jöszé no? én né – mondá Annok
enyelgőleg – én bajjal – én tsöggel – én boggal – én csögösön-bogoson bájfümagoson
baratzkmagoson – tsak megyek kíedhez –
Nos Gyurka bizony meg haragszik Annokra s meg bakojja magát – s nem megyen
Annokhoz – fel fogadta hogy soha többet Annokhoz nem megyen, – de Annok nem
vette tréfára a dolgot – addíg nyűstölt – míg Gyurkát magához szokotálta – kérdeszte
asztán Annok hogy miért haragudt volt meg reá s miert nem akart oda menni – s hát
azért né hogy teis olyan balul feleltél mikor kirtelek feleségnek – neköm bizony roszul
eset, halodé, – hiszem hadgyel no – mondja annok – ne haragudgyék – hiszem én
nemís haragszom lássa már no – tsak hogyha el veszlek meg élhessünk – iggen égen hiszen meg élünk jol tartva – hoja – hum - meg bizony de nem tsak az baj a világon hogy
szájojjunk annok – áhá – ne busuljon azon hogy én szájos vagyok, – azt tudgya meg
kied – hogy a melyik szájos aszszony – a mínt jo gazdaszszony, – hum – hiszem bizony
annok de – – – szája válogatya – de ládé én tsak nem mondottam neked ne hogy meg
haragugyál, – de lád a te szájad olyan nagy, hogy mikor el katzagod magad – ugy széjjel
megyen két felől hogy alig tudod osztán bugja helybe szedni.
Tiszteljük kedves nőmmel edgyűt a Fő tisztelendő aszszonyt is – kezeit tsokoljuk – tiszteljük egisz uri házak tsaládgyát s maradtam a
Fő tisztelendő Püspök urnak
alázatos szolgája
Toth Ferentz s.k.
H: Szt. páli unitar oskola Mester
H: Szt. Pál 8k Juni 863
Lelőhely: MTAKK [Ms 930/13.]
Autográf levél, 4 oldal.
Megjegyzés: nehezen olvasható kézírás.

49. kriza János Péterfi Sándohoz. kolozsvár, 1863. június 27.
Kedves Péterfi Ur!
A Beszédek hátralevő része is megérkezett s az egész első kötet két hét alatt megfog jelenni. A második kötet ujrakiadása még az idén nem leend. Jakab Elek barátunk Steinnál
mindent ügyesen, törvényes módon rendbe hozott, szerződést kötött az ön nevében, a
pénzt felvette, s a két fiát az examenre csinosan felöltöztette s ahoz képest minél jutányosabban. Senki nálánál nem ért jobban az ily gyakorlati dolgokhoz is. A fiuk s magunk is
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eleget jártunk az után, hogyvalami állomást vagy elfoglaltatást kaphattak volna a nyárra,
hogyne kellett volna haza menni, de biz azt nem lehetett kapni. Hová mennének hát mint
haza, hogylegalább kipihenhenék[!], épülhenék[!] magukat, otthon is rá hajthatni őket
a tanulásra, olvasásra, Sándor az orgonálásra, hogyne feledje el. Egyév alatt csak akadni
fog számára való helyis. – Stein urhoz betűszedésre nem lehetett béadni: mert elég inassa
van, s kosztot nem igért, csak annyit, hogymegengedi a tanulgatást. Igy nem lehetett ott
hagyni. –
Susika eddig bér nélkül lakott nálunk, a nőm gondoskodott öltözetiről s egyébről, jártatta varrástanulni is; ezután is ígyakarta: de másfelől nem akarnánk panaszt adni rá
neki vagy másnak is, mintha az ő szolgálatját nem méltányolnók eléggé. Ámbár nekünk
tulajdonképpen két szolgálónál többre nincsen szükségünk: mert hiszen a püspöki jövedelem alig anyi, hogy a legszigorábban[!] élve fentarthassuk némileg a hivatal díszét.
Mindazáltal ezután sokkal nagyobb kedve lévén Susikának is arra, hogy szolgáló számban
legyen havi fizetéssel, a nőm arra is rá állott, nem ugy tartva csakugyan ezentul is mint
másféle cselédet, hanem inkább varrogatásra s apró küldözgetésre, szolgálatokra nem a
szobában kívánja használni, hogy ha már egyszer nálunk volt, legyen is nyoma itt létinek.
Ily minőségiben igért neki minden két hónapra 3 pengő forintot. – Ha már állhatatos
leend abban a mibe eddig gyakorlódott s kedve lessz itten maradni, ugy gondolom, több
haszna lesz benne, mint ha valamely más házhoz szegődnék bé, de a hol aztán mindenféle
durva munkákkal foglalnák el, ha aztán anyagilag többet fizetnénekis. De kétlem, hogy
oly helyet kiállhatna még. Mindenesetre akárhogy mint legyen, czélszerünek látom az
ő városon maradását, hogy jól belészokjék a munkásságba, s hogy nyiljék mivelődjék az
esze; mert egy városon lehetetlen jobban ki nem mivelődnie a gazdasszonyi dolgokban
is, mint falun. Az őszig megválik, állandó lene[!] é itt maradási gondolatja: mert most is
olykor ohajtozik hazafelé. Én két hónap mulva megyek a diétára, azt hiszem kevés ideig
leszünk ottan, s Fő Tanács alkalmasint lessz september elején.
A hévizieket valami jó lélek szállotta meg, hogy a papi telken javitáshoz fogtak. Sándor
István urnak rég adós vagyok levéllel: de már csak kapok egykis időt hogy hosszu hosszu
levelet irhassak, a milyenre régóta készülök. – Török Jósinak elhelyezését nem eszközölhetném, ha visszajöne: mert a kereszturi köztanitóság és mesterség együttvéve is keveset
jövedelmez. Kolosvárt pedig Sárdi marad Isten tudja meddig. – A Vadrózsáim második
kötete kiadására ujév elött nem gondolhatok. A Magvetőt eddig elküldötte Nagy Lajos.
Jo nyári napokat kívánva maradok állandóul
Tisztelendőségednek
köteles szolgaja
Kolosvárt jun 27. 1863
Kriza Janos
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 1 oldal.
Címzés: Tisztelendő Péterfi Sándor Urnak. Héviz.
Megjegyzés: Püspöki iktatószáma: 328. 1863. Péterfi Sándor témamegjelölése: Sz. Beszedeim.
Fiaim szükségének jovátétele. Susikárol gondoskodik.
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50. kriza János Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1863. október 4.
Tisztelt Barátom,
Ideje hogy gondoljak az irodalomra is vagy egyszer; oly sok mindenféle bajaim között
nem csoda hogy egészen feledni is látszom az én szivem tisztelete s szeretete legfőbb tárgyait, s ezek között Önt, aki iránt annyi kötelezettségem van. Érzem hogy vétkesen hallgattam ily sokat, de Ön tud megbocsátani is egy magamféle szórakozott embernek – engesztelési áldozatul küldök vagy két székely apróságot – Ön még jobban fogja megismerni hogy van-e valamicske értékök. Ha van, akkor sziveskedjenek a „Koszoruban” közölni,
ha Arany Jánosnak is ugytetszik. Jóságukért nagyon le vagyok kötelezve, bár tudnám aztán ha csak kevéssé is érdemesítni magamat annyi figyelmökre. Egész év alatt sokat nyavalyogtam, még ide tartozik a regálistaság is, de most már meg vagyok füremedve304 – s a
„Vadrózsák” IIik kötetét elkészíteném sajtó alá, de ebben a pangó világban nincs semmi jó
kilátásom. Várok hát addig mig jobb világra vergődtet a végzet. A vadrózsa fán teremhet
most valami ecsenpecset,305 mindamellett hogy eleget méltányolták, még érdeme felett is.
Virtus laudatur et alget.306 Engem a Kisfaludy ║ Társaság diszes polczára felállitának
Tisztelt Kegyetek, pedig alig tudok ott tisztességgel megállani, mert minden fejtörésem
mellett sem tudtam gondolni valamit, hogy széket foglalhassak vele. Legfeljebb egy alkalmas székely Balladával ha béköszöntenék, ha csakugyan ezt mulhatlanul szükségesnek
látják. Szétszórt gondolatimat nem tudom egy egésszé összealkotni, s helyzetemis oly természetű, hogy nem enged időt gondosabb müvekkeli bajlódásra. Elfeledtem volt azt is:
hogy a Kisfaludy Társaság könyvtárába küldjek egy Vadrózsa-példányt, a mit most bátor
vagyok ezennel tenni. Hogypedig még tagjai közzé nem állottambé, annak oka, hogy Eget
ceris Cappadocum rex;307 de ha isten megsegit és tenger adósságaimból kisegít, akkor sok
jó meglessz, a mi most nem lehet meg. – Jó tanácsát jövőre is szivesen elfogadnám, ha
érkeznék ezernyi ezer bajai között vagy egy perczig való gondjaival szerencsét tenni, mert
„szükölködünk Uram itten Kolosvárt „jó bölcseség nélkül!” – Legnagyobb örömem, ha
Önnek és Aranynak jó egésségöket hallhatom, mi mindig legfőbb tudakozodásom tár-

304

füremedik ’felfrissül, felélénkül’ (Kriza J. 1863: 499.)
ecsenpecs, hecsenpecs ’rózsabogyó’
306
Virtus laudatur et alget. (lat.) ’Az erény dicsértetik és fázik.’
307
Eget ceris Cappadocum rex (lat.) helyesen: Eget aeris Cappadocum rex. (Horatius: Levelek I. kötetéből.)
’Cappadocia királyának levegőre van szüksége.’ A Cappadociai királyság egy olyan kis-ázsiai tartomány volt,
melyre Nagy Sándor a Kr.e. 4. században nem tudta kiterjeszteni a hatalmát, önálló, saját uralkodódinasztiával
rendelkező terület maradt a perzsa birodalom nyugati szomszédságában. Kriza János máskor is hasonlítja
magát és helyzetét a Cappadociai királysághoz. Mintha a hely, amelyben ő és vállalkozása létezne, egyszerre
volna gazdag és önálló, de talán kicsit elszigetelt és így magányos is.
305
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gya – ugy kedves családjaik jólléte - a ki midőn kedveseit nőmmel együtt szivesen köszönteném, maradok állandóul
Tisztelt Barátomnak
mélyentisztelő barátja
Kolosv Oct 4. 1863
Kriza János
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Közölve: MNGy. 407–409. (9. levél), SzNGy. II. 425–426.
Autográf levél, 2 oldal.

51. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1863. november 13.
Tisztelendő Ur,
Tisztelt Barátom!
Ujon szerkesztett Alkalmi Beszédeit vevém, s gyönyörrel olvasám át. Örvendek, hogy
alkalmat adhattam Barátomnak beszédei kiadására, mert azok egyházi irodalmunk kertjének szép virágait, kedves liliomait fogják képezni, vagy más képpel szólva: tápláló buza
magvait. Alkalmasabb prédikácziós könyvet annál vidéki lelkészeink sem vásárolhatnak.
Gondunk lessz, kivált Jakab Elek barátunknak, arra, hogy az alku jómóddal köttessék
meg Steinnal. Az ajánlat iránti ajánlatát köszönöm, s szivesen elfogadom Öntől, hogy legalább az én nevem is ott lehessen, részesülve az Ön neve fényében, mely lelke gazdagságából szétömlik. Tegyen Ön mint szive legjobban sugallja. Sőt még azt is kivisszük, ugylehet,
hogy mint unitárius lelkész legyen az ön neve nyomtatva. Még ezt tudva a mai világban
meglehet több vevőt találunk. Majd jövő nyárra legalább gyüjtsön össze egy kötetet még,
teszem az ünnepieket – én ezeket még érdekesebbeknek találom a vevő közönségre, a
papságra nézve. Jó gondolat volt a könyörgések oda melléklése, amit ezután is kövessen.
Egykor egy könyörgéses könyvet is állitson össze. – A Summa Universere308 nézve majd
bövebben, miután Jakab Elekkel is megbeszélgetjük a dolgot. – Szeretném, ha egy kötet
Homiliákat309 is irna össze, a theologiai irodalomban azokat tartják jelenleg a legbecsesb
beszédformáknak, hol a pap kitüntetheti virtuositását. Ilyen például az Esau és Jákob
története jelen gyűjteményében, az ily beszédek szorosabb bibliai fejtegetések lévén, s
historiai tárgyakról, inkább lebilincselik a figyelmet – Ha Steintól kaphatok, a Dobos
Homiliáit elküldöm, melyek egyébiránt franczia remekek fordításai, hogy lássa azokból a
módszert még bővebben. – Gyermekei mind jól vannak – mi is jól vagyunk ahoz képest.
Csak vesződünk mi is a pénzszükséggel, ezzel a Horatiusként hátamon equesként[?] ülö
308

Summa universe (lat.) ’gyűjteményes kötet’
homilia (lat.) – a keresztény egyházi szónoklat egyik fajtája; evangéliumi szövegrészlet kommentálása,
szentírásmagyarázó beszéd.

309
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atra[?] curával[?]310. – Ha Vadrózsáim második kötetébe jövő husvét feleig valamit, kivált népmese, balladafélét mellesleg kaphatna, megköszönném. Csak mellesleg mondám,
ha telik vagy egy pillanatja az affélére is fordítani fontosbak által igénybe vett figyelmét.
Maradok továbbra is szives tisztelettel
Tisztelt Barátom
őszinte barátja
Kriza János
ppk
Kolosvárt nov 13. 1864
U.I. Ha valami feltünőbb nyelvészeti jegyzéseket is képes lenne tehetni, szintén
sziveskedjék fel fel jegyezgetni.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Közölve: EH. 498. (r.)
Autográf levél, 1 oldal.
Címzés (a lap versoján): Az Unitárius Püspökségtől. Felső-fejér Egyházköri Jegyző Tisztelendő
Péterfi Sándor Urnak. Kőhalom. Héviz. Egyházi ügyben. Hlból. A pecséteken: Klausenburg 13/11.
Schaessburg 14/11. Reps 16/11.
Megjegyzés: Püspöki iktatószáma: 459. 1863. Péterfi Sándor témamegjelölése: Nemi biralat „Új
folyam” beszédeim I. füzetére. Felkeres a Vadrozsa ügyében.

52. arany János gróf Dessewffy Emilhez.311 Pest, 1863. december 3.
Midőn a M. Tud. Akadémia határozatait Kriza János népköltési gyüjteményének, valamint Kenessey Albert „Hajózási műszótárának bizonyos számú példányban, pártoláskép
megvétele iránt, nem különben a Kalevala finn hősköltemény Barna Ferdinand általi
magyar forditásának akadémiai költségen leendő kinyomatása tárgyában, az Igazgató
Tanács elébe terjesztés végett, ide zárva szerencsém van bemutatni
Teljes tisztelettel maradok
Pest dec. 3. 1863.
Lelőhely: MTAKK [RAL 817/274.1865]
Autográf kézirat, 1 oldal.
Megjegyzés: Fogalmazvány.

310
311

eques (lat.) – lovas; cura (lat.) – gond
gróf Dessewffy Emil (Eperjes, 1814 – Pozsony, 1866) 1858-tól a MTA elnöke.

154

levelek

53. kriza János Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1863. december 19.
Tisztelt Barátom,
Az eddig megjelent balladáknak variánsait kutatni egyik feladatommá tüztem ki – sikerült is már többnek nyomába jőnöm, s azok közt éppen a Barátom Uram által fölfedezett s irodalmilag méltányolt Molnár Annának egy több mint két akkora terjű változatát
fedezé fől Gálfi Sándor barátom s közlé a napokban velem. Én küldöm ezennel Önnek
azzal a biztos reménynyel, hogy örülni fog kétségkivül a közösen kedvelt Molnár Anna ily
nagyra növekedtének. Az én igénytelen nézetem és izlésem szerint elég szép ő most ilyetén nagy leány korában s megérdemli hogy a nagy közönségnek is bémutassuk.
Sziveskedjék azért Barátom Uram közölni őt a „Koszoru” nagyon tisztelt szerkesztőjével,
s ha jónak találják, közöljék is ugy amint leirtam a jövő évbeli „Koszoruban”.312 Az Ön által ismertetett Annának némely szépség-darabjai e variánsban ugyhiszem előnyösen lesznek feltárva – s ily alakban előadva tán nem ok nélkül gyanitom, hogy legalább az elbeszélőre figyelő nép teljesb élvezetet talál – habár nem mondhatni, hogy az Önének alakja
ódonabb szinezetű, s olyformán all a Gálfi által közlötthöz, mint az egyik Kádár Kata a ║
másikhoz. A propos! Kádár Katának is bírom még két variánsát, ugy Barcsainak is egy jó
variánsát remélem majd Februárban kézhez kerithetni, a midőn SzKereszturra szándékozom menni a téli közvizsgára s Nagy Lajos tanárunknak megesketésére, aki Kereszturfiszékből házasodik. Legalább a fölfedező előleges tudósitása szerint a fölfedezett
Barcsai-változat nem csekélyebb becsű a már ismertnél. – A „Koszoru” nyilt levelezésében sziveskedjék Kolosvárra –zához[!] megemlítni, hogy szerencsésen kézhez jutott a
nagyleány, s hogy minő fogadásra volt szerencsés találni – s hogy több ily változatot el
fognak e fogadni. – Mint említém, a jövő februárban egy pár hetet az én kedves
Kereszturfiszékemben fogok eltölteni, s vállalatomra nézve is ez időt hasznosítni – tán
nyilik még tavasz a „Vadrózsák” második kötetének is. A „napok gonoszok”313 ugyan jelenleg irodalmi tekintetben is, de nem szüntünk meg reméleni még mindig, – s talán a
Gálfi Sándor verseinek is eljövend már kinyilási ideje, a minek eddigi meg nem jelenhetése is meggyőződésem szerint nem Barátom Uramon mult – Vaj mi szerencsésnek érezném magamat, ha január végéig, hacsak a „Nyílt Levelezésben” is, hallhatnék valamit ez
ügyben, hogy Gálfi Sándor barátomnak akkor bizonyost mondhatnék. – Aki Önnek te-

Molnár Anna. Ó-székely ballada. Közli Gálfi Sándor. Koszorú 1864. II. I. félév (1) 13–14. [január 3.]
(Lapalji megjegyzés a balladához: Kriza J. Vadrózsáinak sajtó alá adandó II-ik kötetéből.)
313
Talán Pál apostolra utal: „Jól vigyázzatok tehát, hogy éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az
alkalmas időt, mert az idők gonoszak.” (Pál levele az efezusiakhoz 5: 15–16.)
312
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mérdek foglalkozásai között erőt, egésséget könyörögve az égtől s magamat tapasztalt
szives kegyeibe ajánlván továbbra is, maradtam szives tisztelettel
Tisztelt Barátomnak
igaz tisztelője, barátja
Kriza János sk
Kolosvárt, decz 19. 1863
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Közölve: MNGy. 409–411. (10. levél), SzNGy. II. 426–428.
Autográf levél, 2 oldal.

54. Darkó Sándor [?] Szentmártoni Sámuelhez.314
Homoródjánosfalva[?], 1863[?] áprilisa
Tisztelendő Ur!
A [- -] írt levelit ez előt[t] egy nehány nappal kaptam kezemhez – [-]nal mindnyárt[!]
igyekeztem eleget tenni kívá[nalmá]nak[?]. – Egy beszédet315 irtam; de nem vala anny[i
i]dőm[?] hogy még [-] irjak[?]. – Tisztele[-] [-] csokoljuk a gyermekekkel egyutt. – A
[Tisz]telendő Urnak maradtam
alázatos szolgá[ja]
Darkó[?] Sá[ndor][?]
Hjánosfalvi[?] iskola tan[itó]
H[-]falva april [-] 1863[?]
Lelőhely: MTAKK [Irod. 4-r. 409. III. 54.]
Autográf levél, 1 oldal.
Címzés (az 54 verson): Medeséri Lelkész tiszteletes Szentmártoni Sámuel urnak barátságoson. – Medeséren.
Megjegyzés: Mivel a levél papírját utóbb újrahasználták, ezért a címzés kivételével a levél teljes
szövegét szinte olvashatatlanná satírozta egy másik kéz, illetve a jobb oldalából egy darabot letépett.
Ezek miatt az átírásban számos bizonytalan olvasatú szó található.

314

Szentmártoni Sámuel (Torockó, 1810 – Nyárádszentmárton, 1883) ekkor nyárádszentmártoni unitárius
lelkészként szolgált. Kriza János gyűjtőtársa. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
315
A levél a beszéd szó, és így annak eshetősége miatt került bele a kötetbe, hogy talán mese értelemben
használt beszédek leírásáról esett itt szó. Természetesen ugyanúgy lehetséges, hogy egyházi beszédek leírását
tárgyalták csupán, azonban abból a megfontolásból kiindulva, hogy egyszerűbb utóbb nem foglalkozni ezzel
a levéllel, mint később újra előkeresni, minden bizonytalanságával együtt is a kötetben maradása mellett
döntöttünk. A levélben – ahogy az jelölve is van – mind a levél írójának személye, mind a levélírás helye és
időpontja bizonytalan.
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55. kriza János Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1864. május 26.
Tisztelt Barátom,
Nem tehetem, hogy bár nagyon ritkán, de mégis ne alkalmatlankodjam egy pár sorommal Önnek, a ki oly számos, és nagyszerü irodalmi foglalkodásokkal van terhelve.
Okom sem lehet panaszkodni azért, hogy nem lehetek szerencsés vagy egy sorára: mert
tudom, hogyha egyiknek ily kedvezési örömet szerezne, a másik, harmadik sat. szintén
ezt várná, és igy ily aprólékos bajokkal halmozná el jobbra forditható idejét. Nekem elég
öröm szemlélni Önnek vidor tevékenységét, hatalmas befolyását, hallanom jó egészségét, mely szivből kivánom, legyen is mindörökkétig jó, és minden törődést, fáradságot
kitartó. Az én egésségem bizony már régóta nagyon ingatag lábon álló, – foglalkozásom
sem olyan a hivatal természetéhez képest, hogy kedélyvidító s elmét recreálo legyen – s
igy tengődöm napról napra. Most hogy egészségem ügyén is segélhessek, egyházi látogatásra megyek ki vagy három hétre az udvarhelyszéki környékbe, s reméllem hogy
egyuttal irodalmi vállalatunknak javára is tehetek valamicskét. Különösen vágyom kézhez keritni Barcsai ballada variansát, melyről azt hittem, hogy többé nem lesz található
a nép ajkán. Itt küldök még egy balladát a „Koszoru” számára. Ugy hiszem használható
lesz minden szakadozottsága mellett is. A jövő fél évben reméllem többel is szolgálhatok
a költészetnek egyik másik neméből. –
A „Fővárosi Lapok 114k számában egy dühös oláhnak egy pár szava lőn hozzám.316
A jámbor még csak nem is olvasta a „Vadrózsákat, mert azt mondja, hogy egy kötet
balladát adtam ki, a mi nem természetes, hanem ördöngös dolog, s egy második kötet
║ balladával fenyegetem a meglepetett publicumot. No mert lennék is aztán halhatatlan embere a balladák világának, ha ily herkulesi munkát vihetnék ki. És Grozescu 317
mind a mellett is hogy nem olvasta a Vadrózsákat, amugy látatlanra elitéli, s kétségbe
vonja a székely balladák népszájon való foroghatását, s a mi édeskicsit kegyeskedik
is megengedni a magyar-székelynek, azt mondja, azt is a románokkal való közvetlen érintkezésünknél fogva birjuk. Ha tudná a félrebeszélő hazafi, hogy a székelynek
éppen az a nagy erénye vagy gyengesége ha ugy tetszik, hogy nincsen majd semmi
érintkezésben a románokkal, ugyhogy nem hogy irodalmukat, de még csak nyelvöket
sem ismerjük – s e szerint kaczagásra méltó „szellemi hódításról” beszélni részökről a
székely nép lelkébe –
Hát még annak a hitvány „Tomának” ujra felmelegitése, a mi Molnár Annánk magyar
eredetisége ellen való arczátlan felszólalás! Tisztelt Barátom a „Budapesti Szemlében”
eléggé részletesen kimutatta volt a világnak, a ki csak látni akar, a két ballada közti merő

Iulian Grozescu: Egy pár székely „vadrózsa’-ról. (Fölvilágosításul) Fővárosi Lapok 1864. I. (114) 488–
489. [május 20.]
317
Iulian Grozescu (Comloşu Mare, 1839 – ?, 1872) román költő, újságíró. Dolgozott Aradon, Bécsben,
Pesten, Nagyváradon és Bukarestben különböző lapoknál.
316
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különbözőséget. Az a névtelen hazafi jórészt Grozescu volt, annál nagyobb vakmerőség, hogy még csak nemis emlékszik Önnek megjegyzéseire, mintha egészen jórendben
volna az ő oláh szalmája. Igy van a dolog „Mikes Kelemennével is” a melynek székely
jelemét, a többi ó-székely balladákhoz való rokonságát nem lehet észre nem venni – s
Grozescu mégis plagiumnak, erőtlen, szolgai forditásnak nevezi az egészet, azt látszik
hinni, mintha másod vagy harmad magammal egy ballada-olvasztó kohót állitottunk
volna fel. –
Ha csak lehetséges, legyen szives Ön felszólalni Grozescu ellen a könyen tévedhető
publicum itéle- ║ tének rectificálása318 végett. Szeretném, hogy egy két sorban végezne a
magyarfaló románnal; én egyátalában nem érzek magamban képességet a legparányibb
itészeti irásokra is, vagy is a gyakorlatlanság miatt nem birom kifejezni jól és folyólag egy
két jó eszmémet is, ha van némelykor –
Isten tudja, mikor lesz módom kiadni a „Vadrózsák” másik kötetét, melynek anyagszerei csaknem mind készen állanak; de rendkivül kevés példány költ az első kötetből,
alig több kétszáz példánynál, még csak fele árát sem voltam kifizetni képes a nyomdai
költségeknek; mert a mit nagylelkü Uramtól kaptam, azzal másnemű adósságimat fizettem volt ki. – Sokat törődöm ezzel is, de még semmiben sem tudtam megállapodni. – A
Gálfi Sándor verseinek kiadhatását rendkivül óhajtanám, tán sikerülni fog Önnek azt a
Pfeiffert rábírni azoknak ingyen kiadására, legfeljebb néhány példány fejébe. –
A ki midőn tisztelném kedveseivel s Arany Jánossal egyetemben, s családomnak is
szíves tiszteletét ide zárnám, maradtam örökre
Tisztelt Barátomnak, Uramnak
őszinte tisztelő barátja
Kolosvár, máj. 26. 1864
Kriza János
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Közölve: MNGy. 411–414. (11. levél)
Autográf levél, 3 oldal.

56. kriza János Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1864. július 17.
Tisztelt Barátom,
A mint egy székely földi barátom közléséből kezemhez jöve e ballada,319 sietek azt
Tisztelt Barátommal közleni, mert ha jól emlékezem, erről nekem egykor szólott volt hogy
valakitől az első sorokat hallotta, s kiváncsi volt a többit is megkaphatni. Örvendek, ha

318
319

rectifikál (< rego lat.) ’igazgat, kormányoz, vezet’
A levélhez csatolt Szilágyi és Hajmási balladára gondol.
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az talál lenni. Ha ugy látja, a Koszoruban is talán közölhető lesz.320 Én éppen indulok bé
a székely földre, leginkább egésségi tekintetből – a korondi fürdön leszek néhány hétig s
a környékben is megfordulok – gondom lesz arra, hogy valami effélének nyomára akadjak, hogy tettleg czáfolgathassuk a román nagyravágyást.321 – Egyébiránt ez az itt közlött
ballada mint mondák egy régi kéziratból van leirva. Meglehet hogy ennek is fognak lenni variánsai. – Midőn Önnek és kedves családjának egésséget kivánnék, maradok szives
tisztelettel
Önnek
őszinte tisztelője
Kolosvár, jul. 17. 1864
Kriza János
Lelőhely: MTAKK [Ms 4751/110.]
Közölve: N. 245–246. (16. levél), GyPL. 517. (466. levél), Olosz K. 2009b. 238.
Autográf levél, 1 oldal.
Címzés: Tekintetes Gyulai Pál Urnak. Pest. NB. A Gyulai ur Pesten nem létében felbontható.
Megjegyzés: Csatlakozik hozzá a Szilágyi és Hajmásiról szóló ballada is (jelzete: Ms 4751/111). A
ballada 3 oldal, letisztázva. Olyan kéz írása, aki a g-ket, j-ket, y-okat egységesen hosszú hurokkal írja.
(A ballada fényképmásolata megjelent Olosz K. 2009b: 239–241.) Egy más kéz (talán Kriza) javításai
is láthatóak a szövegben.

57. Szabó károly arany Jánoshoz. kolozsvár, 1864. szeptember 6.
Kolozsvár Sept. 6. 1864.
Kedves barátom!
A mint M. Vásárhelyről haza jöttem, kezembe akadván a „Koszorú” aug. 28-diki száma, látom benne a Szilágyi és Hagymási” ó-székely ballada-töredéket. Végig olvasva rögtön észrevevém, hogy e töredék legszebb sorai a nyomtatásban hijányzanak.
E sorok után ugyanis, melyeket a császár leánya mond:
„Titeket elvágnak, engem visszavisznek
Piros véretekkel itten földet festnek”

320
Somogyi Sándor jegyzete szerint „szinte érthetetlen, hogy az e levélhez mellékelt szöveg megjelent ugyan
a Koszorúban (1864. augusztus 28.), ám nem Kriza, hanem Szabó Károly neve alatt. Ugyanis az olvasható,
hogy e balladát Szabó Károly fedezte fel.” Mindennek hátterét egyrészt megvilágítják az itt közölt levelek is,
illetve összefüggéseiben ld. Olosz K. 2009b, illetve a most megjelenő Vadrózsák II. kötetében az e balladához
fűzött magyarázatot.
321
Kriza itt a Vadrózsapörre és Iulian Grozescu támadására gondolt.
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még e 3 sornak kellene következni:
Felelnek e szóra két magyar úrfiak:
„Téged el nem visznek, ha Isten megsegit,
Münköt el nem vágnak, ha kard el nem törik.”
S ez után jő:
Azonnal érkezék császár szép tábora stb.
Megeshetik, hogy e sorokat, melyek a nálam lévő legelső másolatban megvannak, a
Koszorúba felküldött tisztázásból ki találtam hagyni; de lehet az is hogy a szedő feledte ki,
vagy a lap columnáinak összerakásakor maradtak ki e sorok a nyomtatásból.
Bármint legyen a dolog, te bizonyosan százszorta jobban tudod mint én, mennyit vesztett e sorok- ║ kal e ballada-töredék. Azért kérlek, hogy akár én vagyok hibás, akár a szedő, légy szives ezt helyre igazitni; ha én feledtem ki az irásból e sorokat, nem bánom ha
megdorgálsz is, megérdemlem gondatlanságomért. – Könyv nélkül is tudtam e sorokat, s
még is kihagyhattam volna (?).
Most, vagy két hetet a m. vásárhelyi gyűlésen, Vécsen s Tordán töltvén, annyira el
vagyok foglalva könyvtárnoki és magán dolgaimmal, hogy a lapod számára igért rövid
régi irodalmi czikkek irásához e hónapban lehetetlen fognom. De octoberben tán több
nyugalmas órám lesz. Most csak a vidéki megbizások, levelezések, a tudósok számára
mindenféle másolatok készittetése stb. úgy rám tódúlt, hogy sokszor azt sem tudom, kinek irjak, feleljek és irassak.
A m. vásárhelyi gyűlés, melyben én az archaeologia dilettansai közzé vontam meg magamat, nagy magyaros vagy ősszékelyes vendégszeretet, zaj, fény és magnum aldumások
közt lefolyt, mint már ez nálunk szokás. De mind ez engem nem vonzott és nem érdekelt
annyira, mint a gr. Teleki család roppant közös levéltárának csendes magánya, ║ hol,
míg a nagy tömeg Parajdon járt és mulatott, én elbujva valahára szerencsés lehettem e
tenger okirat registrumát végig olvasni, s igy tiszta fogalmat szerezni, mily megmérhetetlen becsű kincs rejlik itt. Erdély történetére, különösen az Apafi korára nézve. Sőt azt is
kinyertem, hogy ezen a mult idők iszonyú féltékenységével, rettentő szabályokkal őrzőtt
és védett levéltárból néhány Arpadianumot is lemásolhattam. Ezek lesznek a legelső darabok, melyeket a világ e levéltárból látni fog. E mellett a Teleki könyvtárban is sokat
jegyeztem, s igy az idő, az igen érdekes archaeologiai szakgyüléseket is ide számitva, rám
nézve nem haszontalanúl zajlott le. Hogy egyébiránt olykor olykor a zajos társaságban
sem hijányzottam, azt gondolhatod.
Losonczyt322 Vásárhelyről bevitték a Székelyföldre; ő lássa, mikor és hogy jön haza.
Kolozsvártt jövet 4 vagy 5 nap vendégem volt; itt is, Vásárhelyt és vidékén is, Isten igazában jól múlatott; hát még ha Csikba Gyergyóba, Háromszékre stb. mint poetát össze
vissza hordozzák? Volt és lesz módja lelkesedni, s kedélye, mint ő nevezi, majd csak úgy

322
Losonczy László (Kecskemét, 1812 – Budapest, 1879) Debrecenben tanult, 1849-től Kecskeméten, 1853tól Nagykőrösön tanított. A korszakban ismert és közkedvelt költő volt.
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özönli a verset. – Lengyel nejével Vásárhelyről és Tordáról Fejérvárra tért be rokonaihoz;
ő bezzeg nem igen dicsekedett a Laczi collega által ║ Erdélyben classicus hirre juttatott n.
kőrősi 20,000 magyarral, kiket collégája egy maga is teljes erejében képviselt és maig is
képvisel (igy mondá Laczi, bár mint haragszik is e szóra Brassai bácsi).
Ha majd egy két régi m. irodalmi czikkecskét beküldhetek – természetesen csak költészeti vagy nyelv tekintetében érdekes, ritka vagy eddig ismeretlen művekről, – légy szives
röviden értesitni, eltaláltam-é a modort, melyben ily avatag, száraz tárgy a Koszorú közönségének adható; ha igen, ugy folytatni fogom; ha nem, majd veszem valaha másutt
hasznát e czikkeknek.
A „Vitézi énekek”ről ugy hiszem elég volt eddig a polemia. Nem akarom e kérdést ujra
felmelegitni, bár még ujat eleget lehetne mondani. Thalynak, ugy sejtem, ugy is hasztalan
beszélnék.
Miért nem jösz bé valaha hozzánk Erdélybe; ha a zajt nem szereted, csendesen is oly
szivesen fogadnánk, mint sehol sem külömben a magyar korona területén. Gr. Mikó is
szivesen várna; de igy vagytok ti pestiek, még Gyulai Pali sem fordúl képpel sem felénk;
pedig őt már itt Erdély fiának tartanák.
Idával együtt, ki addig vágyik Magyarországba, míg egyszer csak vágya teljesedhetik,
kedves nődet s magadat a legszivesebben köszöntve maradok
igaz barátod
Szabó Károlymk
Gyula fiam, ki téged nem emlékezetéből, de képedről igen jól ismer, csókolja keresztapa, s keresztmama kezeit.
Lelőhely: MTAKK [K 513/463.]
Autográf levél, 4 oldal.
Megjegyzés: Szabó Károly ebben a levelében igen sok helyen köt össze szavakat úgy, hogy közben a
távolságot megtartja köztük. Mivel ezeket a szavakat véleményem szerint egyértelműen nem gondolta
egybeírandónak, átírásomban ezt sehol sem jelöltem.

58. Becze antal323 Szabó károlyhoz.
Csíkszentmárton, 1864. szeptember 14.
Mélyen tisztelt tekintetes ur!
Csaknem két hava, hogy igéretet tettem a rákosi torony rajzainak mását elküldeni a
muzeum számára, de ebbeli szándékomban terhes mellbeli betegségem gátolt, mely a
Kolozsváron létembeni utolsó idő alatti megerőltetés miatt itthon az ágyba rekesztett,

323

Becze Antal (Csíkszentmárton, 1842 – Csíkszentmárton?, 1914) jogász, Kriza János gyűjtőtársa. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben).
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melyet, még most is csak időközönként hagyhatok el; de reméllem javulásomat minél
hamarabb bekövetkezni, s ekkor igyekezni is fogok igéretemet beváltani.
A historiás ének ismeretes részét az eredeti kézíratban sikerült megmentenem az
enyészettől, – nincs annak sehol a folytatása, én legalább nálunk a föld felett ║ meg nem
kaptam.324 Történetét illetőleg csak ismételhetném a mit Kolozsváron elmondottam azon
hozzáadással, hogy a másoló vagyis leíró Szőke Miklós volt, tehát nem József, és Zöld
Péterrel ment volt Moldvába, honnan visszajőve, hátrahagyatt[!] irományai között találtatott. Egy alkalommal kiküldöm. Találtam még 1588-on innen több kéziratot, nagy
részint szétszakadozva, de ugy hiszem érdektelenek mint magánügyre vonatkozók. Van
közöttök egy tanu vallatás első Rákóczi Györgyhöz czimezve, de ez is csak valami peres
birtokra vonatkozik, s a mellett igen megszakadozott állapotban van.
Ha érdemesnek tartja a tekintetes ║ ur, az idefogott felszólalást, mint egy páratlan
vakmerő szemtelenség gyenge lenyomatát, közzétenni, kérem szeretettel kísértse meg
valamelyik szerkesztőnél, mert ismeretlen ember hiában kopogtat náluk. Az eset nagy
dunáczát okozott nálunk, de a fütyfene ha teszen valami mást egy ostoba községért.
Szabó Ádám pakol, valahára ezt is megértük. A kik olyas helyen járnak, mondják, hogy
sok lecsüggesztett lófejet lehet látni.
Bocsájson meg tekintetes ur az alkalmatlanságért, – ismeri már mit vagyok képes elvégezni, s ha olyas szüksége van itt körünkben, csak bizzon meg s én kötelességemnek
ismerem a leggyorsabban eljárni.
A tekintetes urnak
Csík sz. márton Septbr. 14. 864
tisztelője
Becze Antal
Lelőhely: KmÁLt. [931. Fond personal Szabó Károly I/36.]
Autográf levél, 3 oldal.

324
Itt ugyanarról a Szilágyi és Hagymási balladáról van szó, amelyet korábban Kriza János küldött Gyulai
Pálnak (56. levél), illetve amelynek nem publikált sorai miatt Szabó Károly írt Arany Jánosnak (57. levél).
Ebben a levélben Becze Antal a kiküldött szöveg eredetét pontosítja, amelyet azonban Szabó Károly már
nem közölt, így a ballada csíki eredete került bele a köztudatba és a szakirodalomba. Ezt először Faragó
József kérdőjelezte meg, felfedezve Szabó Károly egy széljegyzetét a Koszorú egy, a kolozsvári Egyetemi
Könyvtárban őrzött példányában. (Szabó Károly ekkor az Erdélyi Múzeum-Egylet könyvtárosa volt, amelynek
gyűjteményei, köztük ez a Koszorú is, a kolozsvári Egyetemi Könyvtárba kerültek.) A széljegyzetben a
következő szerepelt: „Került e kézirat Moldvából, az ott lakott Szőke Miklós csiki eredetű székelytől, kinek
iratai kerültek Becze Józsefhez, kinek Sz. M. anyai nagyapja testvére volt. – Újabb tudósitás után 1864.
oct. 13. Sz. K.” (Idézi: Faragó J. 1977: 220–221.) Ezt a széljegyzetet Szabó Károly ennek, a most megtalált
levélnek a hatására tette. (Az eredetileg csupán kézírásazonosítás céljából kifényképezett levél jelentőségére
Olosz Katalin hívta fel a figyelmemet, segítségét ezúton is köszönöm.) A Szilágyi és Hagymási balladáról,
Szabó Károly és Kriza János szerepéről részletesebben vö: Faragó J. 1977, Olosz K. 2009b, illetve a most
megjelenő Vadrózsák II. kötetének vonatkozó részeit.
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59. kriza János Gyulai Pálhoz. abrudbánya, 1864. október 4.
Tisztelt Barátom!
A lelkes Abrudbányán templomszenteléssel s ekklézsia látogatással lévén elfoglalva,
összetalálkozám Gelei Kálmán jeles ifjuval, hitrokonommal, aki éppen Pestre menendő
vala s megragadám egy szabadabb perczem szárnyát, hogy Önnel egy pár szót válthassak.
Már ötödik hava, hogy mind nagyon el voltam foglalva ekklézsiáink látogatásával, s bár
többször fogtam hozzá a levéliráshoz vagyjobban mondva: akartam fogni, csak most futólag tehetem ezt – s most is csak egy sürgetősebb dologban, mely még junius utója óta
sürget engem, hogy Gálfi Sándor barátomnak egykérését teljesitsem. Neki ugyan is az
volna a kivánsága, hogy Verseit kérjem vissza, mivel még egyszer gyökeres javitásokat
akar rajtok tenni, mielőtt sajtó alá bocsátaná. Ezt magam is helyeseltem, annál inkább
mert látom hogy pár év alatt sok haladást tett a nép nyelve tanulmányozásában, s azóta
néhány népszerű dalt is készitett, a melyek értékesítni fogják a gyüjteményt. Kérem azért
Önt barátságosan, legyen szíves azon gyüjteményt valamely alkalom utján, s ha másként
nem lehet, postán is az én költségemre leküldeni – valamely jó alkalomtól szeretném, ha
T. Szabó Károly urtól átvett kézirat gyüjteményt is visszakaphatnám, mivel könyvtárno║ kunk a visszaadását rég sürgeti az Unitárius Könyvtárba. –
A nyáron sokat járván a székely földön egyházi látogatáskép, egy kevés vadrózsafélét
gyüjtöttem, miből küldeni fogok a Koszoruba, mihelyt egy kicsit kifeselhetem325 a sok ügybajból.
Gálfi Sándor szép ballada gyüjteményét a Koszoruba fogja felküldeni, mielőtt a „vadrózsába” adná, remélvén, hogy a „Koszorut” megfogja neki küldeni a Szerkesztőség,
ugyis a sz. kereszturi unitarium gymnasium ifjainak kivánja átengedni, mint Felügyelő
Gondnoka s lelkes ifjuság-barátja. Az utolsó posta „per Sz. Keresztur Demeterfalva”. –
A „Vadrózsák” IIik kötetét kész vagyok bármikor kiadni, hogyha egy kissé biztosithatom a
rá teendő költségek – a nyomtatásiak – megnyerését. Az 1ő kötetből igen kevés példány kelt
el. A IIik kötetet csak 800 példányban nyomatnám, 30 ivet 2 fton. – De erről még bővebben.
Erősen instálva326 a fentirt kéziratok elküldését a napokban Kolosvárra, maradtam
szives tisztelettel
Tisztelt barátomnak
tisztelő barátja
Abrudbánya, Oct. 4. 1864.
Kriza János
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Közölve: MNGy. 415–416. (12. levél), SzNGy. II. 428–430.
Autográf levél, 2 oldal.
Címzése: T. cz. Gyulai Pál Urnak. Pest.

325
326

kifeselni jelentése itt: ’kikerülni’
instál (< insto lat.) ’erősen kér, kényszerít’
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60. kriza János ismeretlenhez.327 kolozsvár, 1864. december 19.
Igen tisztelt Hazafitársam!
Bocsánat ily hosszas késedelmemért, mely csak is azon okból esett, mert egy ügybarátomtól, a ki szintén népdalok gyüjtésével foglalkozik, m. vásárhelyi tanár Szabó Samuel328
urtól mind vártam némely ó-székely balladák dallamainak megküldését, de mindeddigelé
még nem valék szerencsés tőle megkapni. Én fájdalom kevéssé vagyok zene-értő, s igy
már eleve csupán nyelvészeti érdekből kezdtem e vállalatomhoz – különben is kevés a
zeneszerző a székely földön, s különösen a kik balladák gyüjtésével foglalkoztak, azok
közt nem igen volt olyan, a ki zenei miveltséggel is birt volna. A mult nyáron székely földi
utamban ismerkedém meg329 tanár Szabó Samuellel, a kitől egy szép ballada s népdal
gyüjtemény készül sajtó alá,330 s tőle értesülék az iránt, hogy neki sikerült két vagy három
balladadallamnak is birtokába jutni, s ő maga is zeneértő lévén, lekottázni.331 Emlitést
tevén neki Tisztelt Kegyednek hozzám irt bizodalmas leveléről, őnként igéré nekem, hogy
igyekezni fog legalább is egypárral szolgálni. Reméllem, hogy most a karácsoni szünnapok alatt érkezni fog [igér]ete megváltásáról gondoskodni.
[″] Gyüjtőtársaim, kik a nép között lak-║nak, beszéllik, hogy nagyon megfogyott az
ily dallamok száma – alig találkozik a nép legalsóbb rétegében, aki egynéhány dallamot
tudna – s oly bajos az ilyenektől kicsikarni az eléneklését annak a mit tud. Hosszas utánajárás ugyhiszem itt is eredményt fog nyújtani.

327

Kriza János a levelet valamely népzene iránt érdeklődő (talán nem erdélyi) ismerősének írja, akivel nincsen annyira közeli viszonyban (amint az a levél hangneméből és a megszólításból is kitűnik). Felmerülhet
címzettként Bartalus István, Simonffy Kálmán és Mátray Gábor neve – közülük utóbbi látszik a legvalószínűbbnek, de nem sikerült olyan dokumentumot találni, amely ezt egyértelműen bizonyítaná.
328
Szabó Sámuel (Székelyföldvár, 1829 – Kolozsvár, 1905) marosvásárhelyi, utóbb kolozsvári tanár,
folklór- és néprajzi gyűjtő. Ekkor marosvásárhelyi diákok bevonásával végzett gyűjtést, amelynek kötetként
való megjelenését Kriza már tudni véli. A levél jelentősége, hogy egyértelműen dokumentálja azt a korábban
a szakirodalomban nem ismeretes tényt, hogy Kriza János és Szabó Sámuel személyesen is ismerték
egymást, sőt, Szabó Sámuel ténylegesen is hozzájárult Kriza gyűjtőmunkájához. Újdonság továbbá az is,
hogy Szabó Sámuel zeneértő ember lévén dallammal együtt gyűjtötte a népköltészet darabjait. (Szabó
Sámuellel kapcsolatosan vö: Olosz K. 2009a.)
329
Kriza János és Szabó Sámuel 1864 nyarán feltehetően Korondon vagy Korond környékén találkozhattak,
mivel Szabó Sámuel Mentovich Gyula útinaplója alapján 1864. július 26-án volt Korondon, Kriza pedig
ugyanezen hónap 17-én írta Gyulainak, hogy „éppen indulok bé a székely földre, leginkább egészségi
tekintetből – a korondi fürdőn leszek néhány hétig s a környékben is megfordulok – gondom lesz arra, hogy
valami effélének [itt A két rab úrfi című balladára utal] nyomára akadjak” (vö: Olosz K. 2009a: 583–606,
illetve 56. levél).
330
Szabó Sámuel ezirányú szándékát mindezideig csupán két, Arany Jánoshoz írt levelében tett megjegyzéséből sejthettük (Szabó Sámuel Arany Jánoshoz, Marosvásárhely, 1863. április 21., 1863. december 24.
Közli: Olosz K. 2009a: 613–615, 617–619.)
331
Mindeddig erről sem lehetett tudni, mivel Szabó Sámuel ilyen jellegű gyűjtése, jegyzete nem maradt
fenn.
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E levelemet kivántam Tisztelt Kegyednek megnyugtatására irni; valami eredménynyel szerettem volna mindjárt levelének vétele után szolgálni, ha módomban állott volna.
Legyen meggyőződve Ön, hogy nagyobb örömet semmi sem okozna lelkemnek, mintha
valami eredetit és sajátszerűt tudnék közölni. Addigis, mig kész valamivel lehetnék képes
megörvendeztetni, maradtam szives tisztelettel
Tisztelt Kegyednek
kész hazafitársa szolgája
Kolosvárt decz 19. 1864
Kriza János
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: A levél (amely antikváriumi vételként került az OSZK Kézirattárának tulajdonába)
korábbi (ideiglenes leltári) száma Sz 313/69/1991. volt.

61. Gálffy Sándor levele kriza Jánoshoz.
Demeterfalva, 1865. január 12.332
Kedves Barátom!
Eppens eppen hat hete mult, hogy mindennap irni akarok kedves Barátom Uramnak,
de az a elkárhozott essős nyár, meg az én kutréjos333 betegségem, melyekről én is elénekelhetném a Hortobágyi Juhász legénnyel, hogy egyikis elégséges gonosz volna az ember kedvének tönkre tételere, annyira kivetkeztettek volt rendes kedélyemből, hogy csak
elenes[?] alig tudám egyensulyozni magamot – vegre csakugyan sikerült körömbogot
vetni a mi értekezéseink megszakadot fonalára, s megirám a levelet, várván jó alkalomra,
hogy elküldhessem, hát azomba kapom a Barátom Uram becses sorait – félre tevém tehát
az előbbeni levelemet s sietek kedves Barátomnak válaszolni.
A viszszaküldött Nepdalokot vettem, éppen irtamis volt értek, mert hiszen a mint kedves Barátom tudhatja, nem is volt szándékom azokot kiadni; nehány kaposabb népdalért

332

A levelet Gálffy Sándor 1864-re datálta, ez azonban bizonyosan elírás (az új év kezdetén feltehetően
automatikusan az elmúlt évet írta fel). Ezt erősíti az, hogy Gálffy arról ír, hogy „egész októberben várták”
Krizát, aki azonban nem 1863-ban, hanem 1864-ben tett vizitációs körutat Erdélyben. Az „elkárhozott essős
nyár”-ra való utalás is azt erősíti, hogy a levél 1865-ben íródott, mivel az 1864-es nyár volt szélsőségesen esős,
jégesős, árvizes. Emellett ha Gálffy a levelet, amelyben azt is megemlíti, hogy küld két balladát (a Barcsait és
a Küsgergő Istvánnét), valóban 1864. január 12-én írta volna, miért említette volna Kriza Gyulainak 1864.
május 26-án, hogy „különösen vágyom kézhez keritni Barcsai ballada variansát, melyről azt hittem, hogy
többé nem lesz található a nép ajkán”. (A félredátumozás problémájára Olosz Katalin hívta fel a figyelmemet,
segítségét ezúton is köszönöm.)
333
kutréjos (tájny.) ’makacs, önfejű’
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egy csomo türhetőt ki adni, ebbe ugyan mi dicsőség is lenne? részint időtöltésből, részint
pedig az a czélbol firkálgattam azokot, hogy Nemzetem Népdalait szaporitsam;
bécsempészvén azokot a nép közi, ║ miben némileg czélt is értem.
Hogy a Magvető IIIk füzete is megjelend, annak lelkemböl örvendek, pedig sem papi
ember, sem tulbuzgó vallásos nem vagyok – de ha az eddigiekhez hasonlo dolgozatokkal
lesz ki állitva, méltan meg érdemli mindnyájunk pártolását –
Gyöngyvári Katiczát334 Nagy Lajos meg küldötte volt, s én gyönyörüséggel olvastam a többi ó népballadáknak valodi testvére, mintha éppen itt a Székelyföldön született volna, de, én legalább nem találtam rea az én vidékembe legküsebb portzikájára
is – ha jól emlékszem az Erdélyi népdalgyüjtemenyei közt láttam nemi töredékit nepdal
formájában: innen ugy vélem, hogy teliesleg magyarországi compositio – a névre nézve mintha 1:1: a gyöngyvári név valamely erdélyi vár mellék neve volna, ugy hiszem
Kovari Lászlo ur legtöbb felvilágositást adhatna – én ugy vélekedem, hogy a gyöngyvári
név vagy valosagos Csaladi név, vagy elferditett családi név, mire megint elég peldát
látunk népballadáinkban: p:o: Molnár Annában egyik váriansban Ajgó Marton, a másban Sajgó Márton nevek jönek elö – Homlodi Susánna az én variánsom szerint Somlódi
Susanna – így Biró Szép Annában Mező Detrehem helyett legtöbbnyire Mező Debreczen
fordul elő ║ lehet költött névis, a mire azonban ritkábbak a peldák mert meggyözödésem
szerintis a népballadák többnyire meg lett történeti eseten alapulnak – hanem a költőnek szabad azt erre arra kitágitani, s fel öltöztetni. akármelyik esetben nem nagy kérdés a gyöngyvári név, mert az elég szép név, s meg felel a czélnak. Nagyobb kérdésnek
látszik előttem a Dallam – ugyanis az első verse négy soros – a másodikis negy soros, a
harmadik már öt soros, a negyedik megint negy soros, az ötödik pedig hat soros sat ez
arra mutat, hogy a nevezett Ballada nincs elég szoros Critikával kutatva; mert én minden igyekezetem mellett sem találtam olyan Balladára, mely kezdettől fogva végik[!]
külömböző hanglejtésü Dallammal járna – az egy koszoruját vesztett Leányban335 tapasztaltam, hogy valamint a Compositio, ugy a Dallamais kettös[?] a többiek vagy két
soros, vagy negy soros, vagy hat soros dallammal birnak. mentől régibb a Ballada, annál egyszerübb a Dallama – de legyen elég ennyi Gyöngyvári Katirol.

Szél Farkas: Nyílt levél Kriza Jánoshoz. Kolozsvári Közlöny 1864. (127) 528–529. [okt. 27.] A cikkben
Szél Farkas arról számol be, hogy Nógrádban Pap Gyula és Kun Béla, Hortobágy vidékén Szántay Aladár,
a Dél-Alföldön pedig Török Károly gyűjt. Mutatványként két alföldi balladát és egy gyermekjátékszöveget
közöl. Gyöngyvári Katica balladáját [A megesett leány típus] Török Károly Csongrád megyei gyűjtéséből
hozta nyilvánosságra.
335
Valószínűleg arra az „ó-székely románcra” utal Gálffy, mely Kriza János neve alatt Az elhullatott
gyöngykoszorú címen a Fővárosi Lapokban jelent meg [1864. I. (6) 21. (jan. 9.)]. (Az adatokat ezúton is
köszönöm Olosz Katalinnak.)
334
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Igéretem szerint küldök két Balladát. Barcsait és Küsgergö Istvánnét336 – az elsöre annak végen nemi megjegyzéseket tettem – a mi Küsgergö Istvánnét illeti, ez azon Balladák
közé tartozik, melyeket én leginkább szeretek, és becsüllök azon erkölcsi hatásokért,
melylyel a népre birnak, innen Erkölcsi Balladáknakis lehetne az ilyeneket nevezni – egy
ily Erkölcsi Ballada többet hat a népre mint tiz legtüzesebb erkölcsi predikatzio. ║
Mostanság nem sokat gazdagodtam gyüjteményemre nézve; külömben pedig szó sincs
rolla ebben a német világban, hogy olyan ember, mint én, meg gazdagodjék, de az mindegy, csak egésség, és reményseg legyen – azért mégis ha kilátás leszen a Vadrozsák II. füzetének kiadására, csak tudositson jó előre, még egyszer minden erőmöt öszsze szedem,
hogy minél gazdagabb tartalommal szolgálhassak kedves Barátomnak – a Balladákot
Nagy Lajos is leirogatta, ugy tudom küldöttis fel belöllök a Koszorúba, hogy egy ingyen
példányt nyerhetnénk belőlle, mit a Kereszt. Gymnasiumnak szántam volna, de a bizon
még nem érkezett meg – de azért a Vadrozsábanis megjelenhetnek – a leginkább szeretnék Nép meséket gyüjteni, de nem vagyok biztos a gyüjtésben, míg a Gál, Merényi,
s masok Népmesés gyüjteményeiket meg nem kerithetem – pedig bár 20at gyüjthetnék
olyant, mint a Halhatatlanságra vágyó királyfi ez aztán megérdemlené a figyelmet, s
dicséretére válnék bár kinekis –
Egész octoberbe vártuk kedves Barátom Uramat, hogy igéretit beváltva, szerencséltetni fog bennünket, s csak késön vettük eszre, hogy várakozásunk füstbe megy, nó de ismét várjuk, s reméljük, hogy elkezdett körutját folytatni fogja – mit az isten mentöl elöbb
hozzon el mindnyajunk jó egességével – addigis a Könyörülö Irgalmas Isten áldja meg
kedves Barátomat családjával együtt, az ő lelki áldásának bővséges malasztjaival, testi
áldásának pedig kövér verömalatzaival szivemből kiván
Kedves Barátomnak
őszinte jó barátja
Gálffy Sándor
Demeterf. Januar 12n 865
Lelőhely: MTAKK [Ms 930/4.]
Autográf levél, 4 oldal.
Megjegyzés: A magánhangzók hosszúságának jelölése nehezen értelmezhető (ö–ő, i–í). A mondatzáró pontot sokszor gondolatjellel helyettesíti.

336

A Barcsai-balladának ezt a szövegét nem ismerjük, kézirata egyelőre nem került elő. Valószínű, hogy
Gálffy Sándor ezt a balladát tette közzé 1866-ban a Hazánk s a Külföldben [Barcsai. Ó-székely ballada. Közli
Id. Gálfi Sándor. Hazánk s a Külföld 1866. II. (3) 34. (január 21.)]. Azért is feltételezhető ez, mivel Gálffy
Sándor közlésében ez az egyetlen Barcsai-ballada jelent meg. Hogy miként került a Hazánk s a Külföldhöz,
nem lehet tudni, a levélből annyi derül ki, hogy Nagy Lajos a Koszorúnak már küldött balladákat Gálffy gyűjtéséből. Ugyanez a szöveg két évvel később Kriza János neve alatt is megjelent: Barcsai. Ó-székely ballada.
Közli Kriza János. Fővárosi Lapok 1868. V. (21) 81. (január 26.) 81.] Végül pedig ugyanez a szöveg kapott helyet az MNGy. I. kötetében (1872. 149–151/7. sz.) úgy, mint Gálfi Sándor gyűjtése Udvarhelyszékből. A levélben emlegetett másik balladát, a Küsgergő Istvánnét Gálfi Sándor közölte: Küsgergő Istánné[!]. Ó-székely
ballada. Újabb változat. Korunk Tárcája 1865. I. (17) 134. (április 23.). (Az adatokat ezúton is köszönöm
Olosz Katalinnak.)
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62. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1865. március 2.
Kedves Tisztelendő Ur,
Örvendek azon, hogy a Könyörgéses könyveket megkapta. Küldöm most a Dobosét,
meglehet, majd egyjó alkalomtól küldök egy német imakönyvet is, a könyveim közül,
hogylegyen anyagszere elég vagy legalább gerjesztője. – Majd a Naptárt is kapni fogja. – A
fiával tegnapelőtt vala nálam egy Kovács nevű szabó, aki Albertnek a mult decemberben 24
forint áru köntöst, télirevalót, készitett vala, s feladá mint fizetni nem akarót. Akarna biz ő,
de miből fizessen nyavalyás. Ez volt ugy látszik a miért főleg el akart bujdosni az iskoból[!].
Én csendesitém a szabót s biztositanám, hogy Önnek lesz módja lassanként lerovogatni
elmemüveiből, melyeknek Steinnál léte felől ha tetszik maga a szabó is meggyőződhetik. - Csak alkalmilag akartam emlékeztetni, hogy majd karácson felé szándékozván
Vadrózsáim IIik kötetét sajtó alá adni, ha valami belé való esze vagy keze ügyébe talál esni,
jegyezze fel hogy ne vesszen el. Sok mindenfélét magába foglalhatni. –
Stein még a IIik kötetét nyomja a Beszédeinek. A IIIik kötet nyomtatása majd az
őszön lesz. Az Enekes könyvünkis sajtó alá ment. Septemberre készen lesz. Istentől erőt
egésséget kivánva maradtam állandóul
Önnek
köteles szolgája
Kolosvárt, mart 2. 1865
Kriza János
ppk
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 1 oldal.
Megjegyzés: Püspöki iktatószáma: 56. 1865.

63. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1865. május 7.
Kedves Tisztelendő Ur,
Ide mellékelve küldöm a Stein által május hóra adott 20 forintot, s kérem, hogy mind
ennek, mind a juniusra kiadandónak sziveskedjék elküldeni a nyugtáját. Czélszerű vala
tehát, a mint javasoltam vala, egy szép levelet írnia Steinnak, mint orpheus hangja volt
ez a Kővinek nevezett Stein szivére, melyet könyörületre inditott – én minden esetre jót
állottam Ön mellett, hogy jövő évre az Imakönyv kész lesz. Azért szép lassan lassan csak
dolgozgasson: mert az előjelekből ítélve még jobb napok is derülnek a szegény magyar
nemzetre. A kiegyenlítés337 utja meg van tűrve, Deák Ferencz szava jósikerrel hangzott

337

kiegyezés

168

levelek

fel – a Felség már megfordult Posonyban – s az őszön reméllem el fog kezdődni az a
hongyülés, mely Erdélyt is tekintetbe veendi – s a kibékülés megtettivel Erdélyben is más
lendületet vesznek a dolgok, s a kedélyek – minek iparra, kereskedésre, mindenre hatása
leend. Akkor az íróknak is pirosland ismét hajnalok.
Ha e szerént egykis munkaszünetje leend, kérem Önt az én nádparipámnak, a népies
dolgok szerelmének, nyujtson egykis táplálátot. Oly figyelmező, észlelő szellem, mint az
Öné, tudni fog ott fölfedezni a népéletből olyast, a mi az én Gyüjteménybe[!], főleg ha beszédeket, népmeséket irand össze, bármi pongyolán, csak minél népiesebben, az örömem
nagyra nevelendi; mert népdalt, éneket nem oly könnyü szerezni — Egyébiránt az ilyek is,
ha valahol nyomára találand, jók lesznek. Az ugynevezett mondák is szükségesek lennének – oly elbeszélések, menyiben lehet, nem nagyon hosszuk, a melyek valamely névhez,
vagy helyhez kötött eseményeket beszélnek el, miknek alapjok legtöbbször valódi lett dolog, legalább valószerü. Tájszók ha kerülnének elé, azokat is kérem feljegyezni, vagy egy
nevet reitő példabeszédnek is magyarázatja, milyen: p. o. Másról beszél Bodóné, ha a bor
árát kérik – vagy Baj van Köpeczen sat. – Én reményt kaptam nagy nyelvész Fogarasitól,
hogy az Akademia segélni fogja Vadrózsáim IIik kötetének kiadását a jövő évben, azért ez
évet még mind a szerkesztésnek, s gyüjtésnek fogom szentelni, hogy minél választékosabb
gyüjteléket adhassak a közönségnek. Csak anyi a czélom, hogy a nyomdai költségek fedezve lehessenek, hozzászámitva, hogy talán 200 példány el fog kelni mint az első kötetből,
a melyből majd semmi jövedelmem sem vala, jóllehet gróf Mikó Ő exja segéllette bizonyos mérvben a nyomdát. Hiába, a nagyközönség inkább regényt olvas és vásárol – csupán a litteratus emberek veszik inkább az ilyszerü dolgokat, ║ de a jelen pénzszük korban azok közül is nagyon kevés. Ott tehát inkább becsületem forog fenn inkább, mint
anyagi hasznom, a melyre egy cseppet sem számithatok: bár elcsusznék nálam is valami
rendkivüli segély, midőn a püspöki jövedelem is megcsökkent – a dispensatiok338 nagyon
szükön folytak bé, – a mint látom, most senki sem veszen dispensatiot falukon, inkább
hirdettetik magokat. Aztán a szénatermésből lehetne egy kis jövedelmi pótlékom, de itt
Kolosvárt leszállott a szénának becse – itt a marhát vagy bráhával339 moslékkal tartják,
vagy szalmával – a széna ott rothad a kertünkben. – Igy történik, hogy évről évre csak
az adósságom nevekedik, mikor nekem is már két jogász fiam van, s ha a mint hirlik,
a guberniumot Szebenbe viszik, nem lesz módom, hogy a nagyobbik fiamat tartsam
Szebenben bár egyévig, mig fizetésbe eshetnék. De félre a panaszszal. Örvendek, hogy
legalább Zsinat van az idén, s nem kell ily pénzszük állapotomban főtanácsi ebédet adni
az idén – s bár aztán valami kis kárpótlást nyerhetnék! —

338
dispensatio (lat.) ’egyházi engedély, felmentés’. Házassági engedély megadása a házasulandók gyülekezetben való kihirdetése nélkül. Elkészítése a püspök feladata volt, ára Kriza János 1865. szeptember 5-én kelt
levele szerint 10 osztrák forint volt. (Vö: Kálnoki Kis T. 2007: 7.)
339
bráha (táj) a kifőzött cefre, amelyet állatok etetésére és trágyázásra is használtak.
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A propos! A Zsinat első napjára prédikátórnak Buzogány Áront340 neveztem ki, másodikára azaz, felszentelésre Marosi Gergelyt – az első napra urvacsorai prédikátornak a Tisztelendőségedet kívánom kinevezni, ugyis mint egyházköri jegyzőt, a kiknek kötelességök szokott lenni, ugyis mint egyházi Irót; azért egy szikrát se vonakodjék, hanem mint ugyis szép irói hirben álló pap készüljön egy csinos agendára azzal a
szivreható móddal, mely sajátja. Ha örüljenek barátjai, s mérgelődjenek ha kell ellenségei. Mindenesetre fogadja el, azt javaslom őszintén. Különbenis ki lenne erre képes és kinevezhető – Kelemen mint gazda nem lehet – Barabás341 Küküllői környékből Dombóról
beteges folyton – Gyöngyösi volna még, de félek, hogy nem lesz elég discretus[?],342 igen
merész az eszméiben; Sándor István pedig ismét más bakkot találna lőni, köztünk maradt
szó legyen. – Augusztus 27ig elég ideje lehet a legkényelmesben kidolgozni mindent. –
Albert a fia sokat küzködik a szabóival, a kiknek sokkal adós – egyik közülök Kovács
nevű 20 vagy 22 forintjáért hozzám jöve a mult héten – én biztosítám, hogy ne feljen, mert
előbbutóbb ki fogják fizetni. Nem tudom mikép componálhatják az ügyet: mert Stein is
megretten, ha minden oldalról kezdik megrohanni: mert nagyon érzi ő is a szük idő szárazságát. Jakab Elek tegnap mondá, hogyvalami Csizmadiánál állott jót. – Ő theologus
lesz már a jövő évben; ha kitarthatja még a hátralehető 5 vagy 6 évet (mert sok nagyon a
papnövendék) remélhet, ha élek, jó állomást; különben orgonálni tudván, egyjó mesterséget adtunk neki, s abban is elkészülhet a theológiai tanfolyamra. Már a mint határozzák
a szülök és fiu, ugy legyen. Most a Gyepesi mesterség üres, nem tudom kit rendeljek oda.
Ezek után maradtam szives indulattal
Tisztelendőségednek
őszinte barátja
Kriza János
Kolosvár Máj. 7. 1865
ppk
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Közölve: EH. 498–499. (r.)
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: Püspöki iktatószám: 149. 1865 Péterfi Sándor témamegjelölése: Pénz. Kinevezés a
szengericzei Zsinatra. Albert.

340
Buzogány Áron (Hosszúaszó, 1834 – Budapest, 1888) miniszteri tanácsos. Torockón, majd Kolozsvárott
tanult, 1857-ben két barátjával, Marosi Gergely, későbbi székelykeresztúri igazgató-tanárral és Ferencz
József, későbbi unitárius püspökkel két évet külföldi egyetemeken (főképpen Göttingenben, Berlinben és
Londonban) töltött. 1868-ig a kolozsvári unitárius kollégium tanára volt, akkortól a vallás- és közoktatásügyi
minisztériumban dolgozott.
341
Barabás Imre 1862 és 1866 között volt Küküllődombón lelkész. (Vö: Geréb Zs. 1940: 73.)
342
discretus (< lat. discerno) ’jól elkülönített, megkülönböztetett, illedelmes, tapintatos’
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64. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1865. május 31.
Kedves Péterfi Ur,
Mielőtt közelebbi levelét kaptam, Jakab Elek már kivette volt fiának 17 forintnyi adósságának letisztázására a pénzt Stein [–] e szerint csak 3 frot kaphaték, a mit [kül]dök is
ezennel. Itt nem lehete Jakab Elekkel semmit csinálnom: mert átalottam kérni tőle is,
Steintól is. Hanem arra kérem Önt, hogy a juliusi 20 ftról való nyugtát minél elébb küldje
el, s legalább junius közepe táján kikapom tőle, s elküldöm. Eléggé tudom érezni sulyos
állapotjokat; de mit tegyünk mi is gyakran hasonló szükséggel küzdők. —
Az Albert magyarkájának az a főbb baja, hogy nem tudom mikép csináltatták volt, de
átkozottul kikopott belöle, különben is kopott, a mi kevésbé volna baj, emellett van egy
meglehetős nyárija, de uri helyekre járván, míg huzatja, addig nincs mit magára vennie – mulhatlan szüksége lévén, mondám, hogy jót állok valamely szabónál, igérvén ő szilárdan, hogy a nyáron kapandó jövedelméből levonogatja. Igy igérém, hogy a collegiumi
tartozásokért jótállok; már e nélkül senkit nem bocsátanak examenre: mert már sok tapasztalás tanítja, hogy sok ifju elmenvén az examen megadása után, szülőitől soha sem lehetett
felvenni. Igy jótállás mellett csak várakoznak egy keveset. S én erre kész vagyok: mert utolsó
esetben is egykor Steintól remélhető a kifizetés – s míg Isten élteti Önt, addig munkássága
is tudom élni fog, mert látván, erkölcsi s lelki erejével képes meggyőzni a sorsot s világot. ║
Én a takarékos élet folytatására nézve sok intést tanácsot adtam Albertnek, s ugyis
tapasztalom, hogy jó uton van, nem lehet gyanakodni titkos út követésre nézve irányában. – A theologiai tanfolyam végzése mulhatlanul szükség ránézve, több évi mivelődés,
tanulás jeles egyházi emberré fejtheti, mert talentuma, termékeny esze van, mint apja s
nagyapjának. Megvallom ez alkalommal, hogy az Ön n. édes atya egy gyönyörü észjárásu,
elmés ember, s bár Önnek correctebb az írásmódja, de az édes atyjáé sajátságos, könnyed
vidorsággal lebeg, s egyszersmind a dolog mélyére hat, elmésségének szikrái soha ki nem
fogyván. Az elfogulatlan ítész mindjárt meg fogja vallani, hogy mind Ön, mind az édes
atyja egymástól különböző két individualitás, s korántsem használja a fiu az apa műveit:
mert azok különböző kemények[?]. – Sándor István társunk természetesen szenvedélye
sugalmai után szokott itélni. – –
Vadrózsáim iránti érdeklődését köszönöm. Időt engedek, hogy egész kénye szerint
tehesse alkalom szerénti gyüjtéseit, egyéb dolgaiban való hátramaradása nélkül. Egyre
kérném Péterfi urat, hogy igyekeznék a szók hangkiejtésére figyelemmel lenni, hogy éppen ugy legyenek az ajkakról visszaadva, mint a photographiában az embernek még esetleges vonásai, félrepillantásai is. Szeretném, ha jegyzésbe tenné, hogy miben különbözik
az ottani beszéd, kiejtés teszem a kereszturfiszékitől vagy erdővidékitől? Atalában[!] a
feltünő sajátságokról tegye papirra alkalom szerénti megjegyzéseit, figyeléseit, egész jövő
martiusig lehet e figyelő jegyző munkát folytatni — Mert az ║ a czélunk, hogy minden
vidéknek, s ha szükség helységnek is hang és beszédbeli sajátságait leirjuk, ha lehet apró
értekezésekben is. — Egyatalán[!] az irodalmi szókat, szórakásokat kerülni kell, a leg-
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kisebb árnyalatig a nép esze és szájajárását kell utánozni. Azért ha nem éppen szabatos
is a beszéd, nem hiba. — A ritkább tájszókat is kérem feljegyezni — a szólásformákat,
példabeszédeket, gyermekbeszédet, vagy kisgyerkek[!] gyügyögését is, szóval, a mit csak
népiesnek nevezhetni. A mese talányok természetesen nagyon üdvözöltek — s a népmesék, kivált a ritkább félék, vagy bárminők, csak legyen egykis érdekesség bennök. A
kisértetiesek is jók. — Hát egyegy helyhez, várhoz, romhoz, személyhez kötött monda
nem lenne é található? Jaj ha fedezhetnénk fel bár mi kevés vonást is, a mi a magyarok
vagy székelyek előkorára emlékeztetne? —
A közellévő ősmagyar lakók közt ha lenne valaki megbizható, világi vagy egyházi ember, a
ki a nyelvről, kiejtésről, sajátságokról, sőt azon helységek multjáról is tudna valamit összeszedni? Vajjon némely f. fejérmegyei vagy kőhalmi falvak nem voltak-e székely töredékek? vagy
régi kun vagy besenyő maradványok? — miben különböznek nyelvjárásaik, hangejtéseik?
Sándor István valami csodálatost beszélt volt Datkról, hogy ottan mély hangzókat nem is
használnak, hanem mind magos hangra viszik, például: Anikó helyett Enikő, találom helyett
telélem. sat. Van é ebben igaz? vagy ║ legalább részletes igaz? — ügyem helyett igyem, hiszem
hogy ez létezik; s egyébütt is ének ire változtatása; de a fenn irt különösség aligha létezik.
De igen sokra is kérem; azonban csak alkalmilag értettem iparkodását ezekre is
fordítani, inkább mellesleg. Jelenleg a Csikiak közül is sok jeles férfiu, papok tanárok
igérkeztek, hogy képviseltetni kivánják vidékeiket a Vadrózsáikban. Ama különfekvő
tájakat szeretném Péterfi ur által is képviseltetni: mert a mint észleltem, finom érzéke
van az efféle népköltési apróságok iránt is. Koronként is örömmel veendem küldeményeit. Csak a mint irtam, a népiesség gyökere, szine, illatja hassa át minden izét, minden
porczikáját a közleményeknek. —
Gyepes, bé van töltve, választása volt az ekklézsiának, s megválasztotta a lókodi mestert Deák Istvánt. Lókod tán nem is fog választani mert két helyi szolgája van: az öreg
Máté és fia. Sándort pedig még vissza kellene fogadni a deákok közé a consistorium utján,
miglen ki lehetne nevezni valahová, az pedig hosszas processus343 volna. Különben ha
csak rajtam állana, én rögtön alkalmaznám illetékes helyekre. Visszafogadtatása iránt lehetne csakugyan próbát tenni a consistoriumhoz egy szép levél által, hogyha nem fogadnák is vissza a collegiumba, legalább alkalmilag avagy egy szegény ekklézsiába lehetne
alkalmazhatni. – Ezek után vagyok állandóul
Önnek
köteles szolgája
barátja
Kolosvárt máj. 31. 1865
Kriza János ppk.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Közölve: EH. 499–500. (r.), SzNGy. II. 432–433. (r.)
Autográf levél, 4 oldal.
Megjegyzés: Az 1–2. oldalon vízfolt van, ami miatt a szöveg ott nehezebben olvasható.
343

processus (< procedo lat.) ’eljárás, folyamat, per’
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65. Tóth Ferenc kriza Jánoshoz. Homoródszentpál, 1865. június 3.
H: Szt Pál – Junius 3dikán 865
Fő Tisztelendő Püspök Ur!
Már rég hogy levelem olvasásával nem terheltem, eszembe jutott egykori leveléből
a Fő tisztelendő püspök urnak, melljet hozzám kűldőtt, hogy annyi tsoportosult bajai
vagynak hogy még betegeskedni sem érkezik; egyébiránt én nem azért nem küldtem levelet a Fő tisz. püspök urnak, hanem azért – mert erőssen meg voltam szomorodva mostoha leányom válo pere miatt; minden felöl elleneim támadtak volt – mintha én nemtelen
tzél ki vételére törekedtem volna, még azokis ellenem támadtak volt, a kik mindenképen
pártoloim kellet volna hogy legyenek – hanem a Fő tisztelendő Püspök urnok atyai pártfogását alázatoson kőszőnnyűk szegény nőmmel edgyüt a ki midőn holgotta Gyöngyösi
urtol a fő tisztelendő pűspök urnak űgyűnk iránti atyai részvétét, könyes szemekkel azt
mondott; hála ístennek hogy vagyon nekünkis egy jo ember pártolonk – oh az isten éltesse s álgya meg a mi jo Pűspökünköt. – Minden roszra valo tőrekedés előbb később
meg szokot szégyenülni, bizony így történt elleneinkelis – mert tervek meg híusult s a
mit eppen nem akartak hogy meg legyen – meg lett, mert a ║ mely személyel szövetkezet,
tsak ugyan ellenünkre – az az ifjú uri ember szégyenbe nem hadta mostoha leányomot, ha
nem először törvény szerűleg Evangel. reformatus lévén át tért az unitaria Szent Vallásra
és folyó havon 1sőén Dersbe menvén Esperest Intzefi Josef ur áltol meghütölt mostoha
leányommal – neve az urnak H.Szt. Mártoni ifjab Lukátsfi Sándor. –
Ismét egy jeles ifju szándékoznék a Kolosvári fő Tanodánkba tanulni menni H: Szt.
pálrol, – neve Márton István hogy Dimény Sigmond a fő tisztelendő Püspök úr kegyes
ajánlata követkesztébe Kolosvárra ment tanulni – azután Márton István volt a Szt. páli
népes iskolába első nem akkora idős mind Dimény Sigmond – még nem confirmált.
Szegény de igen betsületes szülőktől származot – a fiut kis korátol fogva magam neveltem – igen jo erkültsű – merem akkár a fő tisztelendő úr házához szolgálni – akkár melyik uri házhoz ha a fő tisztelendő püspök urnal nem szükséges. – Arra kérem a fő tisztelendő püspök urat, ezen jo reményű ifjút, ha vagy egy jo helj adodik elé méltoztat ajánlani, – én tsak ugyan akaromis hogy el megyen melöllem, de nemis, mert égen jo segédem
volt – jó orgonista és jo kántor a fiu, de egyébb tantárgyokbais ki tetző – mégis inkább
örvendenék ha tanulhatna. – Sok papi változás történt az idén a homorod mellett – ezt
tsak azért emlitem a fő tisztelendő püspök urnak, hogy nekem többen mondták, hát én
miért nem zör-║ getek a fő tisztelendő püspök urnál hogy valamelyik megyébe rendelne
papnak; én egyszer zörgettem s mostis tsak az az ohajtásom – hogyha H. Szt Mártonba a
papi állomás üressegbe jövend – a mi már idő szeréntís oda kell hogy jöjjön, könyörgök
a fő tisztelendő püspök úr előtt engem ne felejtsen el, – Már záradékul vagy egy székely
mondával szolgálnék – de kedvem nem lévén el vonultan éltem nem kivántam hallani
semmit, de mégís egyet hozok fel – igen gyermekes de mégis furtsa, – a mult őszel oskolám bé álva, a kezdőket elő szollétom foli[?] á b c tanulni – de egy legénke nem áll ki a
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pad megül, – mondom áljanak ki mind a kik az idén jöttek fel – teis András! én nem azd
mondgya a legényke. – [hát] miért kérdem? én azért azt mondgya – mert [én] nem az
idén jöttem fel – hanem tegnap, s [″] az előtt valo napis jött volt fel andrás – megent egy
alma alaku föld golyot ajándékozot oskolánknak egy jo uri ember – mely ügyesen lábon
áll – ki viszem az oskolába –, s fel kérdem az egész tanulo serget – hogy mellyik mondgya
meg mi az, jutalmatis ígérek ki meg mondja; nézik de nem szolnak a Klasisba lévők – hát
egyszer bé jő egy virgontz maga vető s kérdem – mond meg Pál mi ez? jol körül nézi s így
felel, a bizony tiszteletes tanito úr Pap alma. – Tiszteljük a Fő tisztelendő aszszonyt kedves nőmmel edgyüt kezeit csokoljuk – s a Fő Tisztelendő Püspök urnak maradok igazán
tisztelő szolgája
Toth Ferentz m.k.
H: Szt páli os. taníto
Lelőhely: MTAKK [Ms 930/14.]
Autográf levél, 3 oldal.
Címzés: Unitarius Püspök Főtisztelendő Kriza János urnak alázatos tisztelettel – Kolosvárt
Megjegyzés: Nehezen olvasható kézírás, viszonylag rossz helyesírással.

66. Vas Tamás344 k. Papp Miklóshoz.345
Sepsiszentgyörgy, 1865. június 16.
Tisztelt szerkesztő Úr!
Szíves megtalálása folytán e pár ó-székely balladát küldöm. Az egyik „Pálbeli szép
Antal” tudtomra még sehol sem jelent meg. A másikat Kriza közölte volt a Vadrózsákban
Maros-székről beküldve (l. 192 lap) s ez amattól kivitelben csak anyiban különböz, hogy
amatt[!] Barcsai is meghal, a berontó férj: „Ajh! megfogá ottan s egybe fejit vevé”; mig
itt erről nincs szó. A kidolgozásban azonban tetemes különbségek láthatók. Kettő közül
melyik szebb? – el nem dönthetem. Részemről ezt teljesebbnek tartom, míg annak talán
rövidsége, gyorsabb fejlése adhatna némi előnyt e felett. Ha az helyet kapott a Vadrózsák
lapjain, ez is, mint varians, joggal kérhet magának helyet ott, vagy máshol.

344

Vas Tamás (Göcs, 1839 – Marosvásárhely, 1899) ekkor a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium
tanára, a következő évben ment Tübingenbe és Marburgba egyetemre, majd 1867 és 1873 között Mezőbándon,
1873-tól Marosvásárhelyen református lelkész. Kriza János gyűjtőtársa. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
345
K. Papp Miklós (Dés, 1837 – Kolozsvár, 1880) kezdetben a Korunk és a Kolozsvári Közlöny szerkesztőjeként dolgozott, majd 1867-ben megindította a Magyar Polgár című lapot, amelyet haláláig szerkesztett
és saját nyomdájában adott ki. Kolozsvári lakásában erdélyi főurak, értelmiségiek és átutazó idegenek is
állandó vendégei voltak. Több Kriza-gyűjtővel is kapcsolatban állt: Kriza János és Vas Tamás mellett váltott
leveleket Becze Antallal, Dózsa Dániellel, Filep Elekkel, Gálfalvi Istvánnal, Jakab Elekkel, Marosi Gergellyel,
Pálffy Lajossal és Szabó Károllyal, illetve Szabó Sámuellel és Mentovich Ferenccel is. (Hagyatéka a MOL-ban
található.)
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Közelebbről főt. Kriza úr is felszólitott, közölném vele gyűjteményemet. Egy
transportot már el is küldtem; jelenleg a második összeszedésével foglalkozom. Több balladám van. E kettő a legépebbek és szebbek közül való. – Ha mindkettőt közölné Kegyed,
cziműl – minthogy az egyiknek úgy sincs czime – lehetne tenni: Két ó-székely ballada.
Sajnálom, hogy tájleirással most nem szolgálhatok; e nemű dolgozataim jelenleg
nincsenek s bokros elfoglaltatásaim nem engednek anyi időt, ║ hogy Kegyed e részbeni
ohajtásának – bár menyire akarnék is – eleget tehessek.
Végül: ne vegye rosz néven, hogy levelemet bérmentetlenül küldöm. A jövő őszön
külföldre szándékozom menni s kassám tulságos szerénysége követeli, hogy a piczulákat
fogamhoz verjem.
Szives szólgálatomat ezutánra is ajánlva hazafias tisztelettel maradtam
S. Szt György, junius 16-án 1865
kész szolgája, barátja
Vas Tamás mk.
Gymn. tanitó
N. B. Mindkét balladát az itteni tájszólás szerint írtam le, azért kérem a T. Szerkesztő
úrat, erre figyelemmel lenni, hogy a szerint jőjjön ki a sajtó alól. A Korunk Tárczájának
t. szerkesztősége, vagy hatalmas segéd-szerkesztősége egész sort megváltoztatott, illetőleg elrontott, egy általam ottan nem régiben közölt nép-költeményben; holott az
ősinyelvemlékek iránti kegyelet méltán követelheti mindenkitől, hogy nyelvünk eredetiségét avatatlan kezekkel ne rongálja senki!
Lelőhely: MOL [P 2269. K. Papp Miklós hagyatéka]
Autográf levél, 2 oldal.

67. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1865. július 1.
Kedves Péterfi Ur,
A mult napok csoportosult bajai között nem lehete sokat tennem ügyében, annál
inkább mert Stein a hónap végére utalt hogy várakozzunk. S ekkor ki is adá a 20 ftot,
melyből 3 ftot Albert veve át, nagy sokak lévén az ő szükségei. A szükségekért jótállottam
mellette. September 1-ig, mikor csak annak adnak ezentul ágyhelyet, a ki a hátralékokat
kifizeti, s az uj iskola év felének tartozását is. A nyáron szerzendő pénzével köntöst akar
csináltatni, nem tudom aztán, mi juthat adósságok fizetésére, a melyek sokak, csak most
tudám meg a harangozóné panaszából, hogy egy év óta adós még Albert a mosatás és
egyéb díjjával, valami 15 ftal. – Hanem az Isten valahogy kirendeli; most hagyjuk a sötét oldalt, vegyük szemügyre a fényesebbet és szép perspektívát-nyujtó körülményt. Ez
nem egyéb, mint hogy Albert a 8ik osztálybeli deákok közül elnyerte a legjobban fogal-
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mazandó magyar Dolgozatra kitett arany pályadijt egy uraságtól, aki nevét nem akarta
tudatni. – A tanárok voltak a bírák, s számos kitűnő művek közt megkellett vallani, hogy
a forma szépsége s a compositio ügyessége tekintetéből neki kell adni a babért, ha addig
kevésre méltatták is eddigelé az ő tehetségét. Én rendkívül örvendettem ez eredménynek,
s tehetségemhez képest [-] a dolgot, midőn némelyek oda kívánták volt vezetni a kérdést, hogy a premiumot346 elnyerendőnek egész eddigi magatartása s igyekezete vétessék
tekintetbe. – A talentum meg van benne, s én hosszas leczkét s tanácsot tartottam neki
az iránt, hogyan viselje magát, folytassa tanulmányait – most a német nyelv tanulására
adta magát, a melyben ki kell mívelnie magát minden előre törekedő ifjunak. Majd a jövö
évben a latin nyelvre is rá kell adnia magát, a melyben gyengécskén producalta magát.
Átalában examenei nem voltak oly kitűnők, mint a milyenek dolgozatai, hanem ez ugy
szokott gyakran lenni, hogy az ily talentumos ifjak egyegy kicsit hátrább állanak az elméletiekben. – Csak ne hagyja félbe az önképzést, és ne sülyedjen el erkölcsileg – igen szép
reményei lehetnek a szülöknek s nekünk is ő benne. – Verselése igen könyű, csinos; csak
hogy ne adja magát erre, ez csupán recreatio animi347 legyen valamely solid életkenyeret
adható tudomány mellett. – Szegénytől le akarták foglalni az aranyat adósságaiba – s már
elcsüggedve le is akart inkább mondani díjjáról, mint hogy ily uton ragadják el szemei elől
az istenek kegyes ajándokát, a muzák szent csókját; hanem ║ közbejárultam a rectornál,
s jótállottam az iránt, hogy őszig a collegiumi tartozások fizetve lesznek. – Mellesleg említni kivánom, hogy Stein csupán 3 hónapra[?] hogy igérte a 20 ft fizetését. Nem tudom,
így volt-é, vagy csak ő nem akar aztán többet előlegezni.
A népkölteményi gyüjtésre nézve irni kivántam, hogy egész jövő martiusig mind leend
idő, azért csak egész kényelemmel a szerint tegye lépéseit, a mint legjobban jő, s a mit mikor legkönnyebben tehet. – Az olyas szent tárgyu népmeséket leginkább ohajtanám – s a
miket emlit, mind kettő ismeretlen előttem. Csak irja össze.
Az afféle mondákat is csak jeyezze[!] fel nagy szorgalommal, a miknek legkisebb
historiai ugy geographiai vonatkozása is van, – mind az olyast, mi kivált a székelyek ugy
magyarok pogány korára emlékeztetne, vagy vetne valamely világositó sugárkát. Például,
csak egy káromkodás is, mely elég ősi bűne a magyarnak, vethet egy kis fényt a régi vallásra, ha csakugyan igaz, hogy a székelyeknél divatban van ez a káromkodás: … szidom,
a nap istenedet? ugyan hallott é effélét s hol? hogy a napját hívják valakinek, azt tudom,
de a másikat csak most hallám egy udvarhelyszéki paptól. – Az egyes ritka szókat, szólásformákat szintén kérem feljegyezni. – A datki szójárás ugyan különös – egyébiránt az
megvan általában a magyar nyelvben, hogy az alhangzók nagyon könyen csapnak át a
felhangba, s gyakran a felhangnak árnyéklatát modosulását jelentik a fogalomnak: mint
fordul, ferdül, cseveg, csavog, b.

346
347

praemium (lat.) ’jutalom, díj, kedvezmény, adomány’
recreatio animi (lat.) ’a lélek felüdítése’
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Talán karácsoni s más ünnepnapi régi szokásos versek, sok helyt egész drámai előadásban divatoznak? – Majd a jövő télen vagy bármikor puhatoljaki. – Azokat a kőhalmi
magyar falukat, legalább papjaik vagy valamely arra való embereik által tán ki lehetne
zsákmányoltatni – én előre is honorálnám fáradságaikat példányok által a Vadrózsákból,
csak írja meg nekem, ki lenne a kit lehetne felszólitni. A Zsombori pap348 már járult volt
adalékkal. – A Hétfaluba lehetne valaki által felszólitást tenni, aki valamely pappal ott
ismeretes. – De igen sokra is mentem; én csak elébeszéltem az ideált, ha abból egypár
markocskával kapunk is, nyereség az irodalom ügyére nézve. –
Ezek után maradtam állandóul Önnek
Kolosvárt jul. 1. 1865
köteles szolgája
Kriza János
ppk
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Közölve: EH. 500. (r.)
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: Péterfi Sándor témamegjelölése: Albert mint pályanyertes – de szegény. Tanácsok. –

68. arany János kriza Jánoshoz és Brassai Sámuelhez.
Pest, 1866. március 14.
Főtiszteletű Úr!
Tekintetes Úr
Az Akadémia pénztárnoka Tóth Lőrincz urnál kérdést tevén az iránt, vajon elküldötte-e
már Főtiszteletű Úr
Tekintetes úr számára a mult decemberi nagygyűlésen odaítélt, 30 aranyból álló
Sámuel-jutalmat, miután én a jegyzőkönyv erre vonatkozó pontját már régen áttettem
a pénztári hivatalhoz: fenttisztelt pénztárnok úr azt válaszolá, hogy nem küldte és addig
nem is küldheti el, mig az illető nyugtatvány hozzá fel nem érkezik.
Méltóztassék tehát a fent kitett összegről a nyugtatványt elkésziteni s ide valamely
ösmerőshöz (péld. Gyulai Pálhoz) feljuttatni, ki a pénzt átvéve, leküldje; mert különben a
dij kézbesítése még tovább is elmarad.

348

Kriza János egyelőre ismeretlen gyűjtőtársa.
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Ki hazafiúi üdvözléssel maradok
Pest, márcz. 14. 1866.
Főtiszt.
Tekintetes
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Lelőhely: MTAKK [917/ 78.1866]
Autográf levél, 1 oldal.
Megjegyzés: Fogalmazvány.

69. kriza János Benczédi Gergelyhez. kolozsvár, 1866. április 27.
Kedves Benczédi Ur,
Köszönöm a könyvek iránti tudósitását: a Parker349 müveit megvesszük a könyvtár
számára, s jelenleg nem lévén pénzünk, a könyvárusnál rendeljük meg, igy egypár hónap alatt, mig a könyvek megjőnek, tán pénzt is kapunk, különben várni fog a könyvárus
félévig. Az „Ecce Homot” mely most mar sensatiot ébreszt, Ferencz Jósi megrendelte.
A Stanley munkáját későbbre tartjuk. Csekély a mi tehetségünk, nélkülözés életünk,
még isten kegyelme, hogy oly folyóiratból, mint az „Inquirer” legalább egyegy cseppet
izelithetünk a világirodalomból, mely a vallás fejlődését mutatja. – Azt a könyvigéretet
Arnlandrál[?] sat. nem kell nagyon sürgetni, az kényes dolog; ha önként adnak, jó; ha
nem, hát az apostol szerént: tudunk szükölködni is.
Hanem az uti költségről, melyet adnunk nem csak nagylelküség, sőt inkább kötelességünk, nem szabad lemondania. Én közelebb eléhoztam megemlitettem e tartozásunkat, mely szerént angol testvérinknek megígértük volt az ő kikötések folytán, hogy
az utiköltséget mi fogjuk kiállani. Ezt minden konsistor elismerte – csak azt akarjuk
hát tudni, mintegy mennyire lesz szüksége körülményinkhez és saját kivánalmihoz képest. Száz osztrák forint a legkevesebb, a mit adni készek vagyunk; nem tudom, ennél
mennyivel volna többre szüksége önnek, ne sajnálja ezt megirni; s hogy mikorra kéne
elküldeni. –
Augustus közepe vagy ha ugy tetszik, vége elött is nem mulhatlanul szükséges lejőnie;
azonban annál jobb, mínél előbb jő le, – hogy legalább egy kissé szusszanhasson, s tehesse meg látogatását szülőföldén is. –
A kolosvári ekklézsiának nincs szüksége papra mulhatlanul, azaz, másodpapra: mert
Marosi és Nagy Lajos még évekig elvihetik; csak hogy biz ők örömest tennék más vállaira,
a Canon szerént a legifjabb tanárra, – ha azt elvállal- ║ ja valaki jószivel, és nagy serény-

349
Feltehetően Theodore Parker (Lexington, 1810 – Florence, 1860), amerikai unitárius íróra gondolt itt
Kriza.
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séggel. Azért egypár évig még nem fogna terheltetni azzal a minden hónapban egyszer
prédikálással az uj tanár, csak ha hirtelen valamelyik a papok közül roszul lenne, vagy
mint Marosinak is a mejje könyen meggyengülne. Ide Kolosvárra, köztünk maradt szó
legyen, az Ürmösi család nagyon akarja a kereszturi Igazgatót – és ez is egy az E. K. T. hoz
intézett levelében tavaj képesnek nyilvánitotta magát az összes természettanok tanítására, Concurrens tehát ő is, noha intelligentiánk ellene van; azonban isten tudja, mi eredmény jő ki, ha szózatolás alá bocsátják a kérdést; mi gyarló emberek így is azt hisszük,
hogy a képes Igazgató kudarczot valland. Már akárhogy s mint, Kereszturon is érvényesíthetné azon esetben, ha oda kényszerülne, ismereteit s üdvös befolyását. – Erről bővebben
majd: Julius 1én már elfog dölni a kérdés az akkorra határozott Főtanácson.
Mindenesetre szeretném, hogy mielőbb irná meg nekem Benczédi ur, van-e kedve,
van-e nagyobb hajlama Kolosvárra jőni tanárnak, – inkább mint egyebüve: mert itt csaknem az összes tanárság, egykettő kivételével, aztán a consistorok nagyrésze Önt ohajtják
inkább, mint tüzetesen ide kinézettet, ide készültet. A papság mint mondám, nem mindjárt lesz teendője, csak ha kedve lesz hozzá – egy kis jövedelem jár az után is. Mi szónoknak is jobbnak tartjuk önt, mint azt. – Ha nétalán örömestebb akarna Kereszturra
menni, az az igaz, sokunknak ellenére történnék, de mégis, ha Önnek ugy volna akaratja,
hajlama, nem gátolnék. Azonban itt minden a Fő Tanács szavától függend, a mely mint
mondám, meglehet, hogy titkos szózatolásban fogja végzését s rendeletét kijelenteni – s a
melynek Benczédi ur is, mint hű fia statusunknak, s a rendnek törvénynek tudom szivesen
engedni fog. –
A „Magvetőt” folytatandók, szeretnénk valamely jeles, gyakorlati becsű, tudományos
beszédet leforditva adni benne. Majd az őszön Benczédi ur is fordithatna egyet; vagy
ha nem, én szeretnék egyet le- ║ forditni. – Ujabb időben anyi sok jeles egyes beszéd
jött ki ottan. Sziveskedjék figyelni, és kijelölni olyasokat, miket leforditandoknak találna. Én örömest rendelnék meg legalább egypárt czélunkra valót. – Oly eladósodott ember vagyok, hogy mostanság nem jut pénzem egy darab könyvre is; csodálkozni fog Ön,
hogy Gróf Mikó Imre 500 ftot adott a Vadrózsák nyomdai költségeire, és a könyvárus
eladásai után még szinte 250 fttal kell pótolnom, csak a napokban kaptam a számlát.
Holott a magyar akademiában pályadijt is nyertem, bizonyos Sámuel-dijt a könyvben
lévő Értekezésemmel a Székely Tájszólásokról. – Perszé, a mit magam statusunkban eladogattam az Esperestek s papok segélyével, fedezné ama tartozást, de Uram, a mint
bécsepegetett, ugy el is költ mintegy: mert dijom nem fedezi szükségeimet = 81 ½ font
sterling az összes dij. –
Természetesen a kinek nagy fiai vannak, akkor három anyi dij sem volna sok. –
Uzonitól mi sem kaptunk levelet febr. vége óta – minden órán ohajtjuk mi is, bár tudatna magáról valamit. –
Bodola, a reform. püspök 3 napi, hülésből kapott betegség után meghala: a mult kedden temetők el, ugy[?] kikisérők a Vásárhelyre vivő gyászszekeret. Nagy Péter a succedált
püspök. –
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Főgondnokunk fenn Pesten. A felségeket ismét várják Pestre: ugy látszik, hogy kikerülhetlen a háboru mind Német- mind Olaszországgal: minden arra mutat. Tán kiegyezhetünk a Lajthán tuliakkal, legalább ezt reméljük. A románok nagy kudarczot
vallának Pesten hegyke[!] és impertinens350 fellépésikkel – a ráczok és tótok mind hazafias egyetértéssel kezet fogtak volt, a magyarokkal ellenük. –
A viszontlátásig is még vajecczer közlekedjünk, lévén szives indulattal
Önnek
köteles szolgája
Kolosvárt april 27. 1866
Kriza János
U. I. Az éjjel érzékeny hóharmat leve: félnék hogy ujból tönkre tette szőlőinket, gyümölcseinket.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Benczédi Gergely hagyatéka]
Autográf levél, 3 oldal.
Címzés: T. Benczédi Gergely Urnak London
Megjegyzés: A borítékon matematikai műveletek találhatóak.

70. Filep Elek kriza Jánoshoz. Déva, 1866. június 4.
Főtisztelendő Püspök, Méltóságos Uram!
A mennyire körülményeim engedték s gyenge tehetségem képesitett, én is igyekeztem
egy pár adalékkal járulni azon nagy munkához, mely, a mellett, hogy Főtisztelendőségedé,
egyszersmind a nemzeté is.
Nem sok ugyan az, a mit most beküldeni szerencsém van és tán Főtisztelendőséged
előtt nem is uj – mindazonáltal kérem e keveset is gyűjtői szívességgel fogadni.
Déva 1866 jun: 4-ikén
Filep Elek
alügyész
Lelőhely: Néprajzi Múzeum EA [EA 3594. 1. oldal]
Autográf levél, 1 oldal.
Megjegyzés: A levél után, az EA-os számozás szerinti 1. oldalon kezdődik a Székely népdalok közlése, amely a 2. oldalon is folytatódik, majd még azon az oldalon megszakad.

350

impertinens: ’szemtelen, illetlen’
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71. kriza János Filep Elekhez. kolozsvár, 1866.
Tekintetes Úr, nagyon tisztelt hazafitársam!
Nagyobb örömet semmi sem okozott nekem mostanság ez istenverte világban, mint a
Tekintetes Urnak előzékeny részvéte az én szivem szenvedélyének – a népies élet egyszerű
virágai gyüjtésének – ápolásában. Előbb az országgyűlések zaja, mely a nemzet figyelmét
magára vonta, majd a világtörténelem merész sassainak szárnycsattogtatása volt az oka,
hogy általános szózatot nem intéztem a közönséghez, a népköltészeti adalékok könnyebb
módoni összegyüjtése végett. Annál kedvesebb nekem, ha egyesek, akiknek részvételére
nem is gondoltam, pártolnak és segítenek engem a pepecselő hangyamunkában. Mind a
népdalok, mind a tájszók használhatók lesznek – amazok igen jók, a nép hangján szólók,
az utóbbiak közt is a nagyobb rész – néhányok már első kötetében a Vadrózsáknak megjelent volt, vagy az Akadémia Nagy Szótárában.
Én nagy szorgalommal gyüjtöm most is a tájszókat, szólásmódokat. Már is csaknem
akkora a gyüjteményem, mint az első kötet volt. Még egy év előtt nem adom ki, az alatt
főleg Csík-Gyergyóból remélek valamit nyerhetni – így kéz alatt többeket felszólítottam,
felkértem s már kezdenek is valamivel szolgálni. Nemsokára nyilvánosan is felhívást
intézendek az illetőkhöz, akik némi kedvvel, ízléssel bírnak az ilyenek iránt.
A lozsádi népdalokat is hálás köszönettel veendem,351 – hogy tudtak azok az idegen
népelem szomszédságában oly épen megmaradni, akkor nagy szívósságnak kell lenni a
nép lelkében, hogy tisztán megmaradt még a népszellem eredeti sajátsága.
A Vadrózsák első kötetével bátorkodom némileg meghálálni a Tekintetes Úrnak
szives és buzgó részvétét. Bár a másodikat is minél hamarább módom lehetne kiadni.
Annyi költséggel járt és oly kevés példány kél el, alig 250 költ el, úgyhogy gróf Mikó őexcja
némi pénzbeli pártolása, pótlása nélkül sohasem jöhet vala ki az első is.
A másodiknak kiadhatása végett aláírást próbálok meg két forintjával. Ha száz aláírót
nyerek, remélem, hogy legalább a jövő nyáron sajtó alá adandom.
Midőn családommal együtt tisztelnők kedvesével, maradok szives tisztelettel Tekintetes Úrnak alázatos szolgája
Kriza János

351

veendem: ’venni fogom’. Tehát Kriza ebben a levelében nem csupán Filep Elek korábbi, 1866. június
4-i levelére válaszol, hanem egy másik, ismeretlen levelére is, amelyben feltehetően Filep tudatta vele, hogy
lozsádi népdalokat is gyűjtött, és ha Kriza igényt tart rá, azokat is elküldi neki.
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U.i. A Tek. Úr a régi könyvek, kéziratoknak is buzgó kutatója, barátja lévén, ha efféle
Cantuálisok, régi énekek akadnának kezébe, azokból is lehetne közölni a népiesebb színűeket, aminők a Vadrózsák első kötetében is vannak.
Lelőhely: ismeretlen.
Közölve: SzNGy. II. 430–431.
Megjegyzés: A levelet a Székely Népköltési Gyűjteményben megjelent – biztosan nem betűhív – szöveg alapján közlöm. Ennek címsora szerint a levelet Kriza János Mihályfalvára küldte.
Jegyzetek hiányában azonban nem megállapítható, hogy ezt az adatot Kovács Ágnes Filep Elek életrajzából következtette-e ki, vagy a levél címzése alapján állította.

72. kriza János arany Jánoshoz. kolozsvár, 1866. augusztus 9.
Tekintetes Titoknok Ur,
Igen tisztelt Hazafitársam!
Fel lévén hiva arra, hogy írói munkásságom és megjelent dolgozataim feljegyzését a
titoknoki hivatalhoz jul. hó utólsó napjáig beküldeni igyekezném: ámbár a határnapot
nem vettem ügybe ugy, a mint illett volna, sietek el nem késni erősen, s közlöm, a mit
csoportos hivatali foglalkozásaim miatt tehettem. Ez tehát közelebbi írói tevékenységem
jegyzéke:
1) A „Vadrózsák IIik kötetének sajtó alá készítése.
2) Egy őszi örömnap emléke az abrudbányai unitárius templom Felszentelése alkalmával, Oct 2án 1864ben Kolosvártt 1865. A róm kath lyceumi nyomda betuivel.
3) A Verespataki Unitária szent ekklézsiának 1865. october 8án tartott templomszentelési ünnepélye. Kolosvárt, a róm. kath. lyceumi nyomda betüivel 1866.
4) A szent-gericzei Unitárius Zsinat emléke az 1865ik évi aug. 26, 27 és 28ik ║ napjain elmondott templomi imákban, beszédekben. Kolosvártt, a róm. kath. [ly]ceumi
nyomda betűivel. 1866. –
5) Több ízbeni tájszó küldemények az Akadem[ia] Nagy Szótárához.
6) Több székely ó-ballada közlése a „Fővárosi Lapok”ban és Hazánk és a Külföldben.
7) Megjegyzések a „Magyar Nyelvészet” czímű folyóiratban közölt „Székely
Nyelvjárás” és Sz. Szók és Szólásmódok czimű közleményekre. (Kéziratban.
8) Megjegyzések a Magyar Tudós Társaság által 1838ban kiadott Magyar Tájszótárban
megjelent több székely szavakra. (Kéziratban)
9) Székely értelmezési észrevételek a Magyar nyelv Szótárára. (Kéziratban).
Ezekben áll csekély munkásságom, melynek közlése után bátor vagyok a „Vadrózsák”
IIik kötetére vonatkozólag megemlíteni, miszerént ohajtanám tudni, vajjon a Magyar
Akademi[!] által oly nagylelküleg tett határozat a „Vadrózsák” 1sö kötetének hatvan példánya ║ megvétele iránt teljesedésbe mehet-é a pénztár körülményeinél fogva – ? mely
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esetben egész tisztelettel és bizalommal kérem a Tekintetes Titoknok Urat, szíveskedjék
engemet értesiteni épp akkor, a midőn szükségesnek látja aziránt, hogy mikor küldjem
fel az Akadémia rendelkezésére az érdeklett 60 példányt? és arról is, hogy annak ára most
adatik-e ki nekem, vagy akkor, a midőn a IIik kötet is megjelenendett?
Én egyébiránt az egész ügyről tisztába nem vagyok, mert azon időtájt mind rosszul
lévén egésségemre nézt, nem sokba vettem az egész teremtett és teremtettem világot;
most azonban ismét egy kis lelket vévén és életreményt is, ohajtanék értesülni aziránt,
hogy azon 300 forintot az első és IIik kötet hatvan-hatvan példányáért meg fogom-é és
mikor kaphatni? –
A IIik kötetet esztendő ilyenkor alkalmasint, sajtó alá adom, addig nyüzsgök, forgok
sürgök, mig aláirás utján is biztositom némileg legalább a nyomdaköltségek egy részét,
ámbár az 1ő kötetnek egy részével is még adós vagyok szükös körülményimnél fogva. –
Barcsainak egy variánsát küldöm Gyulai Pál Urnak, sziveskedjék nála megolvasni – érdekes a kettő közti hasonlat és eltérés. Valamely kiadandó vagy kiadni czélzott
criticai folyóiratban – (emlékszem hogy ilyest akartak kiadni) kiadathatnók, Id. Gálfi S.
neve alatt, a ki fölfedezte. Bocsánatot kérve mellékes dolgaimért, maradtam állandó tisztelet érzelmével a
Tekintetes Urnak
alázatos szolgája
Kolosvárt aug. 9. 1866
Kriza János sk.
Lelőhely: MTAKK [RAL 1049/1866.]
Közölve: SzNGy. II. 434–436.
Autográf levél, 3 oldal.
Címzés: Magyar Akadémiai Titoknok Tekintetes Arany János Urnak Pest

73. kriza János Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1866. augusztus 11.
Tisztelt Barátom!
Egynéhány sorban nem tehetém hogy ne busitsam Tisztelt Barátomat, ne sajnálja ez
ide mellékelt Variansát a hires „Barcsai” czimű balladának – mely a Vadrózsákban is előfordul, – megtekinteni, s ha kedve jő hozzá, valamely illetékes helyen, talán a jövő évben
kiadni szándékolt criticai folyóiratban összehasonlitó czikkecskét irni a két balladának
misége fölött, mert ugy tetszik a vége nagyon is mássá teszi a mostanit az előbbenitől.
E váriáns talán összevágóbb s valamivel kerekebb mint a régebben ismert. Meglehet
hogy még egy harmadik variáns is merülend fel, mely kielégitőbb lesz mind kettőnél.
Az Ön élesebben boncoló esze ki fogja mindeniknek aránylagos előnyeit deríteni. Alája
irtam a felfedezője nevét, a ki az én régi barátom id. Gálfi Sándor (megkülönböztesse
ifj. Gálfi Sándortól, gr. Teleki Domokos titkárától, a ki szintén irt nehány verset) – s ha
közölni találja mint mondám oly czélból, hogy egyszersmind összehasonlitsa a régebbi
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balladával, kérem Tisztelt Barátomat ugy közölni mint aláirtam, megemlitve azt is, hogy
a „Vadrózsák” II-ik kötetébe van átadva. A szerkesztés mind foly – de az idők nagyon
gonoszok, perzselő szárazsággal járnak, s az ily gyenge terményeknek, mint a vadrózsák, nem kedveznek. De tán képes leszek egy év mulva sajtó alá adni, addig folytatom
a kéz alatti gyüjtést és gyüjtetést. – Sokakkal vagyok folytonos levelezésben és közlekedésben, különösen Csik-gyergyóiakkal is, de azok a kath. papok egy furcsa gondolatot
vettek fejökbe, azért bosszankodnak tudniillik, hogy a Vadrózsák első kötetét sem lehetett volna az ő részvétök nélkül kiadni, mert igy az Udvarhelyszékből és Háromszékből
közlett sok székely sajátság rovására esett Csik-Gyergyónak, holott azoknak legnagyobb
része ott is föltalálható. – Most már nem lehet oly sokat összeszerezni ezen székekből.
Oly feltevés, a mire biz én álmomban sem gondoltam volna, míg Imecs Jákótól352 még
nyomtatva is nem láttam vádképpen felhozatni ellenem. – Most Becze Antal ügyvédsegéd
közlött egy néprege féle „Sárig kigyót”, a miről irhatott Szabó Károly barátunk Önnek is.
Ez modernizálva volt nekem megküldve a Vadrózsák II-ik kötete számára, de felküldtem
a Zilahy „Aurora-Albumába” nemrég az ő kértére, s ugyanez okból nem küldtem fel külön is Önnek, mivel Zilahy azt jelentette volt, hogy Zsebkönyve már-már meg fog jelenni, – de a mely késvén, ime küldöm Barátom Uramnak is. Én irtam Beczének, hogy ne
modernizáljon, alakitson át semmit, a mit föl talál fedezni. Igy küldött nekem még vagy
két ballada formát, de plané egészen ugy van irva, mint ha valaki csak az idén irta volna
Arany Jánosnak balladai vers formájában. Egymást érik az irodalmi szók benne, mint a
„Sárig kígyó”-ban is – nő, szünetlen, azzal, sat. nincsenek meg a székely nyelvben, aztán
a tárgynak, mesének ellapitása.
Nem mulaszthatom el erősen köszönni azt a részvétet, melyet a Nyelvtudományi
Osztály tanusitott csekélységem irányában a „Vadrózsák” hatvan-hatvan példányai megvételének határozása által – s aztán, a mi minden várakozásimat feljül haladta, gyarló
értekezésemnek a Samuel dijjali honorálása által is. Bár voltaképen is megköszönhetném
ez érdemem feletti kitüntetést, s a II-ik kötetet minél előbb átadhatnám a közönségnek;
azonban ebbe gátolt eddig is körülményeim szűkös volta, az a „rex augusta domi et curva
supellex”,353 melynél fogva a mi keveset békaphattam a „Vadrózsák” eladásából, nem
fizethetvén a nyomdásznak a napi szükségek miatt, még most is nyomja vállamat néhány száz forint adósság terhe, s az a Stein nagy kő a szivemen. De ha aláirást kelletik is
nyitnom, egy év mulva sajtó alá adom a már nagyrészben egybeszerkesztett könyvet – az
Akademiánál talán bizonyos az a 360 forint, még legalább annyit ha bé kaphatok az
aláirásból vagy előfizetésből, neki indulhatok a kinyomtatás veszélyének. Mindenesetre
valamely más könyvárusnak adom át bizományába, mert Stein az egész két magyar hazá-

Imecs F. Jákó: Egy pár észrevétel a székely „Vadrózsák”-at illetőleg. Kolozsvári Közlöny 1865. X. (61)
241–242. (május 25.), (62) 245–246. (május 27.), (63) 250–251. (május 30.)
353
szó szerinti fordítása: ’a ház felséges királya és a fonák háztartás’. Itt Kriza talán arra utalhat, hogy hiába
volt magas státusza, jövedelme a mindennapi házi kiadások miatt alig volt elegendő a megélhetéshez.
352
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ban alig adott el 250 darabot, én magam valami 80 darbot[!], a többi eladatlan fekszik a
magazinumban, azokon kívül, a miket elajándékoztam. –
Bocsánatot kérve futólagos panaszimért, a midőn magamat továbbra is szives kegyeibe ajánlanám, maradtam szives tisztelettel kedveseinek nőmmel való tisztelése mellett
Tisztelt Barátomnak
őszinte tisztelője, barátja
Kolosvárt aug. 11. 1866.
Kriza János
Lelőhely: ismeretlen.
Közölve: N. 246–247. (17. levél)
Megjegyzés: A Napkeletben megjelent más Kriza János által Gyulai Pálhoz írt levelekkel szemben
ez nincs meg az MTAK Kézirattárában, és Gyulai Pál levelezésének kritikai kiadása sem tud róla. A
levelet a Napkeletben megjelent, nem betűhív szöveg alapján közlöm.

74. Gálffy Sándor kriza Jánoshoz. Demeterfalva, 1866. augusztus 29.
Kedves Barátom!
A Babonákot, s Szokásokot tartalmazó Jegyzeteket küldöm viszsza – azokot, melyek elöttemis ösmeretesek, meg csillagoztam, de azért a többiis lehet igaz, csakhogy én
nem vagyok azoknak szoros esmeretében – egyátaljában ehhez a fakhoz[!] nem nagy
vonzodásom van – kezdettem volt ugyan énis jegyezgetni fel még régebben babonás
szokásokot, s szertartásokot, de belé untam s anyiba hagytam; a mit meg jegyezgettem
volt – ide mellékelve küldöm, talán egy kettö használható leszen azokbol is – ║
Az Ürmösi Sándor regi dalára viszsza térve A legenyek bokra sat ennek érthetetlen
refraenjére nezve ugy vélekedem, hogy ezen sorok
Hajjal[!] iszom roszsz
Igy áltaté törökországi – igy igazitandok –
Na jol iszom roszsz.
Igyál Dádé törökországi – vagy
Igyál Tati törökországi – egyéb iránt Tati, vagy Dádé egy jelentésü, és származásokra
nézve is testvérek – egyik olah, a más Czigán szó, de a magyarokis szokták ritkán használni a többi része a refrennek vagy valamely Helység, vagy valamely italnem tulaj- ║ don
nevei, de már ezeknek ki [″]rásására nem birok elég tudomány[t] ha több váriansokot
is keritene Ürmösi azokból ha lehetne okulni – Egyebiránt az egész dalnak legnagyobb
érdeme a régiseg –
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Minthogy kedves Barátom a Versek rendezéséhez hozza fogott, legközelebb mihelyt
rendbe szedhetem küldeni fogok egy csomo Népdalt, még pedig köztök igen jeleseket
is – addigis tisztelettel maradván
Kedves Barátomnak
öszinte jo barátja
Gálffy Sándor
Demeterf. aug. 29en
866.
Lelőhelye: MTAKK [Ms 930/5.]
Autográf levél, 3 oldal.
Megjegyzés: A lap egyik sarka hiányzik. A magánhangzók (ö–ő, i–í) hosszúságának jelölése
Gálfinál nem egyértelmű, ahogy a nagybetű-kisbetű használata sem minden esetben. A mondatzáró
pontot gyakran helyettesíti gondolatjellel, emiatt néhol nehéz megállapítani, hol ér véget egy mondat.

75. Vas Tamás k. Papp Miklóshoz. Marosvásárhely, 1866. szeptember 14.
Édes Miklós bácsi!
Bocsásson meg a bizalmas megszólitásért, de miután a Kolozsvári Közlöny itt nálunk e perczben még legközelebbi száma a Különfélék rovata nehány sorában anyira
elkényesztetett olya magasan kezdem érezni magam, hogy szinte átallom már Miklós bácsit Tekintetes úrnak czimezni. Legyen azonban meggyözödve, hogy e különben bőven
kiérdemlett főldesúri czim kitétele nélkül is önt becsülni és tisztelni tudom.
Igen helyén történt, bárki részéről is, hogy a szegény, űgyefogyott, de reméljük (s
óhajtanunk is kell!) – jobb sorsra érdemesülendő Székely Néplap a Közlöny hasábjain
méltánylólag lőn felemlítve. Hogy menyire óhajtandó lenne Erdélyben – és specialiter épen
M. Vásárhelyen, a székelyelem főhelyén – valami útonmódon egy szépirodalmi lapot fenntartani: ezt Miklós bácsi bizonyosan, épen úgy érzi s óhajtja, mint bárkimás, kis nemzeti
irodalmunk emelkedése, népszerűsitése s népünk mivelődési előhaladása közelebbről érdekel. Épen ezért ║ egyelőre e részben mi sem lenne óhajtandóbb, mint az, hogy e különben
most még nagyon igénytelen lapot ösmertebb nevű íróink is szerencséltessék dolgozataikkal. Ezáltal a lap mindjárt nagyobb tekintélyre vergődnék s természetesen anyagilag is
erősődnék. Majd később aztán kilátásunk lehet, hogy a mostani szerkesztőséget is egy kis
metamorphosison ejtenők át s igy idővel a lap az őt megillető helyre emelkedhetnék.
Dolgozatokban hiszen nem lát szükséget a szerkesztőség, de azok nagyobbára mind
olyan „adtál uram esőt”-féle historiák, melyek a lap mind anyagi, mind szellemi emelkedésére nagyon csekély befolyással lehetnek. – Felkért a szerkesztőség, hogy lapjok
méltánylásaért, az érdeklett sorok irójának hálás köszönetök nyilvánitására Miklós bácsit
kérjem fel s egyszersmind, nevökben, Miklós bácsit is még egyszer találjam meg (amint
mondják: e tárgyban irtak volt Önnek) valamely csinos beszélyke, vagy történelmi munkácska küldése iránt; mit ezennel egész szívességgel teljesitek is.
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A közelebbi számban egy prozai dolgozatom fog megjelenni, az azutániban meg egy,
Gergely Lajos által irott és Stein által megvásárlott és kiadott „Elemi magyarnyelvtan”
ösmertetése. Ohajtanám, hogy az utóbbit majd a Közlöny is, legalább részben, átvegye, hogy a
czélszerű tankönyv annál ║ nagyobb kelendőségben részesüljön. Ezt, tudom, Stein sem fogná
bánni. Különben úgy értesültem, hogy a n. enyedi-, kolozsvári- és m. vásárhelyi főtanodákban
s ugyan ez utóbbi helyen a kath. elemitanódában már el van fogadva tankönyvül.
Sajnálom, hogy a Naptár jövő évi folyamába munkát nem küldöttem. Külföldön létem alatt, a nyomoruság miatt, csekély összeköttetésben lehettem irodalmi napi eseményeinkkel s következőleg nem tudhattam: mikorra kell a dolgozatokat beküldeni; mire
Kolozsvárra értem, már késő volt talán s különben is, ezidőtájban, Miklós bácsi Pesten
mulatott. Nem találkozhattunk. Remélem, hogy jövő alkalommal a mulasztást helyreüthetem. Az ez évi naptárt még nem kaphattam meg, különben volt alkalmom látni. Ezt
bizonyitja azon hibaigazitás, melyet „Pálbeli Szép Antal”on tettem közelebbről. – Ugy
értesültem, hogy e gyönyörü balladát, az Aranyszerű balladák ez ős anyját főt. Kriza úr
is bemutatta talán a „Hazánk és Külföld” (?) hasábjain. Örvendek, hogy nekünk jutott a
szerencse székely népirodalmunk e páratlan gyöngyszemét először hozni napfényre!
Egyelőre, most még bizonytalan időig, itt Vásárhelyen fogok tartozkodni. Pályázási
bizonyitványaimat beadtam az itt helyben ürességben álló egyik papiállomás megnye║ rése végett. Még eddig nem számitott s reményemen fölüli pártfogásban részesülök
többi társaim fölött. Biztos kilátásom lehet, hogy, ha probabeszédem sikerülend, én leszek a vivát. A legkedvezőtlenebb esetben is tekintélyes és főleg intelligens párttal kellene
megbuknom. Ezenkivül épen tegnap kaptam ünnepélyes meghivást egy vidéki tiszteséges
egyháztól, mit helyesnek láttam függőben hagyni fenn, azon esetre, ha itt hátrányba maradnék. E különben egészen privát űgyet csak azért említém fel, mert óhajtanék egy kis
ártatlan demonstratiot csinálni s mely nem lenne egyéb, mint az, ha Miklós bácsi szíves
lenne a Közlönybe pár sort belopni ilyen formán: „Úgy értesültünk, hogy a m. v. lyi ev.
ref. népes egyház papi állomásai egyikének betöltésére vonatkozólag a nézetek V. T. körül
csoportosulnának sat. A korteskedéseknek egyáltalában nem vagyok barátja, de látom, ha
az ember ilyen helyeken mindig csak szemérmeteskedik: üres tarisznyával marad.
Minthogy még eddig személyesen találkozhatni nem valék szerencsés: arczképemet a
mostani körülmények között legkönyebben eszközölhető bővebb ösmerettség kedvéért,
ide mellékelve küldöm.
Végül, a talán tulságosnak látszó bizalmasságért bocsánatot kérve tisztelettel maradtam
Édes Miklós bácsi
tisztelő barátja
MVásárhely, sept 14. 1866
Vas Tamás
Szt. György útcza 1257 h. szám.
Lelőhely: MOL [P 2269. K. Papp Miklós hagyatéka]
Autográf levél, 4 oldal.
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76. Vas Tamás kriza Jánoshoz. Marosvásárhely, 1866. szeptember 28.
Főtiszteletű Püspök Úr!
A napokban egy régi kéziratra bukkantam s abban egy hoszu versezetre, melynek második részét leirva azon szándékkal kűldöm: hogy, ha az a Főtiszteletű Püspök úr gyűjteményében nem lenne megtalálható az egészet beküldjem.354
A mint látható, szerző e „második rész”-ben I Apafinak tatár rabságból való kiváltatását és hazajövetelét irja le mégpedig, mint az utána küldött követség egyik tagja. Az első
rész (prima pars) kevésbé függ össze a másodikkal. Szerző emebben inkább az akkori
korviszonyokra reflectálgat. A harmadik rész (pars tertia) már egyenes folytatása a másodiknak. Ebben ugyanis szerző kéri Apafit, hogy szegény jobbágyain könyörüljön; igájokat
könynyebbitse sat. sat.
„Kérlek uram, hogy bocsásd meg,
Még egyet szollok, hallgassd meg: ║
Szegény jobbágyidot szánd meg,
Igájokat könyyebbítsd[!] meg.
Nagy igában te is voltál,
Édest, keserüt kostoltál,
Tudom, sokat óhajtottál:
Add meg, a mit felfogattál”. Sat. Sat.
Az egésznek keletkezési idejére kellő világosságot derit a másoló (mert a kezemen levő
kézirat másolat!) következő megjegyzése, melyet a versezet végére tesz:
„Ezen versezetek, a Historia bizonyittása szerént, 1661be, vagy még azelőtt kevéssel
irattak és mintegy 166 esztendősek, de bizonyittya is azon írásmódja, melylyel az orginal
vagyon írva, mert sok betük éppen különbözöleg irattak, mint most szoktak irni; a csiak a
csak helyett, az eo az ő helyett. sat. Az egész ortographia arra mutat benne, hogy szörnyü
alatt volt akkor az irás mestersége, ha szinte ma is sokan nem a legszebben festünk
még. – Ezt a régi ║ maradványt kezembe kapván, ha nem hibázik a traditio a Nemes
Küküllő vármegye archivumából, leirtam ezen Copiaba, vajha több könyvecskéimmel
együtt még 166 esztendeig maradhatna meg békességbe; de az úr Isten, a ki mindenikünknek s mindenünknek oltalma, oltalmazza ezt is és egyebünket is, hogy láthassa a később maradék ebből is Nemzetünknek ezelőtti szomoru sorsát, melynek a mostani terhes
és pénz szűke miatt bajos életmódja csak árnyéka sem lehet.

354

A levél jelentősége az, hogy dokumentálja Kriza János érdeklődését a történeti énekek iránt is. A Vas
Tamás által ekkor beküldött szöveg a most megjelenő Vadrózsák II. kötetében kap helyet. Az erre vonatkozó
adatokat bővebben lásd a [Hát a szegény Ebesfalva] kezdetű szöveg jegyzeteinél ugyanebben a munkában.
Itt hívja fel Olosz Katalin a figyelmet arra is, hogy a korabeli sajtóban is van nyoma annak, hogy Vas Tamás a
históriás éneket Krizához eljuttatta (vö: Székely [Ádám] Régi dal. Székely Néplap I. (24) 185–187).
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Zilahi Nagy Makai Joseff ur[?] Lőrinczfalvi Ev. Ref. Ekklezsia Predikatora 1827be Jan. 2dikán.
Elhiszem, hogy a másoló itt-ott az ortographian igazitgatott, hanem azért az egész
eredetisége és valódisága nagy kárt nem szenvedett.
Mély tisztelettel maradtam a
Főtiszteletü Püspök úr
alázatos szolgája
M Vásárhely, Sept. 28. 1866
Vas Tamás mk.
Szt. György útcza 1907 ház szám.
Lelőhely: Néprajzi Múzeum EA. [EA 3740.]
Autográf levél, 3 oldal.
Megjegyzés: A levélhez kapcsolódik az említett szöveg 2. része (Secundo pars, 4 oldal).

77. kriza János arany Jánoshoz. kolozsvár, 1866. december 5.
Tekintetes Titoknok Ur,
Tisztelt Hazafitársam!
Bocsánatot kell kérnem mindenekelőtt azért, hogy ily későn tudok számolni a reám
bizott355 s gyenge erőmet sok tekintetben túlhaladó feladatról: e késedelem oka folytonos
elfoglaltságom hivatalos teendőimmel nagyrészint távol helyeken – s csak a közelebbi napokban veheték magamnak annyi időt, hogy bár futólag áttekinthessem az oláh népköltészet ime terményeit.356 Mily nagyon sajnálom, hogy e szép oláh nyelvnek még csak elemeit sem valék képes megtanulni teljes világéltemben; eléggé érzem most, mennyi szép
élvezettől vagyok ennélfogva megfosztva, érzem kivált a jelen alkalommal, azt, hogy nem
lehet módom egy növénytárban szemlélhető virágok helyett élvezhetnem, üzölhetnem[!],
szagolhatnom maga az élő természet üde virágait, ugy, a mint azok saját szülötte földökin
sarjadzanak s virulnak és hinték szét azt a kedves illatárt, melyet a herbarium lenyomott
növényei többé nem képesek nyujtani nekünk. Korántsem azt akarom én ezen szavaimmal értetni, mintha nem volna képzelhető oly ║ remek forditás is, mely csaknem megüti

355

Kriza János a véleményezés feladatát – a Kisfaludy Társaság üléseinek jegyzőkönyvei szerint – 1866
folyamán kapta, miután Kemény Zsigmond elfoglaltságai miatt mégsem készítette el a kért bírálatot. Kriza
János bírálatát 1866. december 29-én olvasták fel, amikoris a Társaság úgy határozott, hogy a népdalokat
szükséges „oláhul értő férfiak által is megbíráltatni: a gyűjtemény még Fábián Gábor tag bírálata alá
bocsáttatik, másodelnök ő nga pedig megígéri, hogy átnézésére Román Sándor egyetemi tanár urat is föl
fogja kérni”. [1866. december 29. 72. pont, 24. ív, 1 oldal (A Kisfaludy Társaság üléseinek jegyzőkönyvei
1865. február 22. – 1871. január 25.)]
356
A bírálatra megkapott korpusz 1877-ben jelent meg. Román népdalok. (A hazai nem-magyar ajku
népköltészet tára III.) Fordították Ember György, Grozescu Julián, Vulcanu József. Bevezette Vulcanu
József. Kiadja a Kisfaludy Társaság, Budapest, Az Athenaeum tulajdona, 1877.
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az eredetinek teljes mértékét – s ily esetben mintha a növény nagy ügyességgel s avatottsággal egyik talajból a másikba lenne átültetve. Azonban ha valahol, bizony a népköltési
növények átültetésinél kívántatik a lehető legnagyobb ügyesség, tapintatosság, s e részben az aránylagos tökélynek csak megközelitése is felettébb nehéz, s igen nagy érdemnek
nevezhető: mert hogy egy egész népnek ösztönszerű szüleményét, minőnek a népköltészetet tartom, más, idegen népbeli egyes ember elméje tulajdon nyelvén, minden alak- és
szinbeli sajátságaival visszaadhassa, azt csaknem csodával határos dolognak tartom. –
Az oláh nyelvnek tudását a jelen alkalommal azért szerettem volna, hogy hozzávethetnék némi alapossággal, mily valóhüséggel történt az oláh népköltemények magyarra
való forditása. Az oláh nyelvnek gyökeres értője mindjárt meg tudná itélni: vajjon az igazi
népnyelven keletkeztek-e az eredeti népdalok? maga a nép ajakáról vannak-e azok átvéve? vagy talán a régi jó oláh nyelv az ujabbszerű románnal van többé kevésbbé feleresztve, mely esetben a népdalok valóságos eredeti népiessége is nagyon kétessé válnék. Ezt
én ilyetén, sem oláh sem román nyelvet nem értő minőségemben természetesen tisztán
meg nem itelhetem – csak is a számos ujdonsültnek, csináltnak tetsző költeményekből
gyanithatom, hogy nem kevés darab lehet a reformált nyelven irva, akár ║ mint öntudatosan készült irodalmi mű, mely aztán a koreszmékkel, vágyakkal való összehangzása miatt az összes nép ajkára kelt s általános kedveltségre jutott, mint ezt több magyar
költönk dalainál is tapasztaltuk, – akár mint legalább részben népies nyelven szerkesztett
dal, melynek irója szintugy tudatik közönségesen, mint nálunk magyaroknál is számos
népdalaink, nemzeti énekeink költőit tudjuk, ismerjük.
Előre bocsátva, mikép én a kezünk alatti oláh népköltési gyüjteményt kiadandónak tartom, még azon esetben is kiadandónak, ha az ily népköltemények csak prózába lennének
forditva; mert így is szellemi nyereségnek, nemzeti irodalmunk gazdagodásának itélném
azt, hogy a Gondviselés által vélünk egy hazába, egy nemzetcsaládi életre rendeltetett
népnek egész gondolat,- érzés és akarat-világával módunk van megismerkedni – már pedig nem prózában, hanem elég folyékony magyar versekben advák vissza – ezt mondom
előre bocsátva, csak egy kis osztályozást szeretnék ebben a gyüjteményben eszközöltetni,
mely abban állana, hogy
először is; választatnának külön a valódi népdalok, a melyek a testimonium Spiritus
Sancti, vagyis a nép kebléből eredettségök bizonyságát mintegy saját arczukon homlokukon viselik, vagy legalább feltehetni, hogy népelme szülöttei, mégha tudnákis talán, hogy
egyik másik költönek müvei, de annyira a nép szellemében s annak esze nyelve járása
szerint termettek elő, hogy egyszerre a nép min- ║ den fia s leányának sajátivá váltak. Ez
első rovatba vagy osztályba tartozó népdalok kiszemelését maguk az oláh nyelvet kétségkívül egész mivoltában ismerő, s mint látszik a népies iránt finom érzékkel s előszeretettel
biró derék forditók tehetnék meg a legkönnyebben. Az ilyen igazi népdalok körülbelül
két harmadát tehetik a gyüjteménynek, ugy véve csakugyan e nagy számot, hogy ezek
közül is igen sok mehetett át egyegy kis átjavításon, kiegészítésen, s bár elég képiesnek
tűnik is fel több népdalnak menete, hangja, azonban az egésznek alkotásából, a gondolatnak igenis következetes folyásából s a végin gyakran epigrammai csattanásból arra a
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gondolatra kell jőnünk, hogy többen vették magoknak a fáradságot behelyezkedni a nép
eszme- és érzés világába, s onnan tenni meg a költői teremtés vagy termesztés isteni munkáját, a mi egyébiránt csak dícséretes lehet, s az ily működés, hogyha minél több lángelme, s talentum összetalálkozásával történik, egy igazán ép, nemzeties irodalom előállását
eszközölheti. Ez első rovatban, legalább nézetem szerint alig találhatnak helyet azok az
ugynevezett balladák, melyek nagy számmal fordulnak elő, de inkább románczoknak,
költői elbeszélléseknek mondhatók, mint: a Gyürű és holló,357 Ileana Brailána,358 Flórika,
Bojtár és kísértet sat. Ezek nagyrészének meséje, anyagja, megengedem, létezett a népnél, de az első pillanatra is felötlik, hogy a készen álló végvásznak, kelmék nagyrészint sok
szabáson, átdolgozáson, kiegészitésen pótláson mentek keresztül vagy legalább részben
sinyleni látszanak az átdolgozónak ║ kibővítő, csinositó elbánását. Mindenesetre nem
fogna ártani egy kis válogatás, elkülönitési eljárás a valódi románczok vz.[?] balládá-félék
s az oly feltűnően ujabb szerű átdolgozás nyomait eláruló darabok között. – Szerintem a
kevés valódi között legjobb az Átok czimű, Ama dombon, ama hegyen, Egy leány és egy
ifju megyen. 359 Ez még leginkább hasonlit a mi ó-székely balladáinkhoz, főleg az utolsó
részében, hol az elrablott vagy elcsábitott leány átka vetélkedni látszik a mi Kádár Katáink
vagy Fehér Annáink átkaival. Érjen utól szerelmem, Hol nehéz utad leszen, Érjen utól
fájdalmam Hol legroszabb utad van sat. Legyen kilencz gyermeked, Mind nevelje gyötrelmed. Egyik ó-balladánkban planè hasonló átok fordul elő: Tüzhely gyermeked legyen,
azaz számtalan sok apró gyermek töltse be egy nagy falusi kemenczének tűzhelyét, s ott
irgalmatlanul sírjon ríjjon füledbe, a mi szegény embernek bizony elég átok – ! –
Ezután jöhetnének külön rovatban a honfias, nemzeti dalok, a melyeket az oláh népnek ujabbkorbeli köz vágyai, érzelmei, törekvései tettek oly népszerűekké, s a melyeknek szerzői is nagyrészint ismeretesek s megis nevezvék, s nyilván magukon hordják a
műköltészetnek nyomait, az öntudatos munka bélyegét. Továbbá elkülönitendők a többi műdalok is, a melyekről meg is van jegyezve, hogy nagy népszerűségre vergödtek, s
a fogékonyulni kezdett nép között elterjedtek talán leginkább zenéjök miatt, mely tetszést vivott ki magának – milyenek a bordalok is, melyekbe a népnek hazafias vágyai,
fájdalmai, keservei beléolvadtak. – Mily végtelenig szaporithatnók mi magyarokul ║ a
mi népdalos gyüjteményinket, ha minden népszerűvé vált honfias, nemzeties dalainkat
felvennők, ha minden szélesebb kedv forásából felbuzdult bordalainkat „népdal”nak keresztelnők. Egyébiránt nem ohajtom a világért is, hogy e bordalok kimaradjanak az oláh
népköltési gyüjteményből, ne maradjanak ki a tőbbi műdalok se, bár felötlik is rajtok
a „holdvilágon” érzelgő s az „ezüst csermely partin” andalgó kaputos, irótollas embere tentafoltja; ilyenek például: A hold fenn az ég közepén, – Volnék lányka virágszál,
Ezüst csermely partinál, – Ez az élet tudom, hasznos, Ezt mondja a könyv a kapcsos.
Int eszedbe lányka szépen, mely dalban ily tudós idézet fordul elő: „A szerelemről így ír
357
358
359

Román népdalok 1877. 109–116. (az elbeszélő költemények között; ford. Vulcanu József)
Román népdalok 1877. 66–71. (az elbeszélő költemények között; ford. Grozescu Julián)
Román népdalok 1877. 50–51. (az elbeszélő költemények között; ford. Grozescu Julián)
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sok: a szerelem nem nagybirtok”. – Azért ohajtanám a gyüjteményben maradásukat az
ilyetén, némileg népszerüvé lett vagy annak tartott daloknak, hogy mutatványául szolgáljanak a nálunk még kevéssé ismert oláh szépirodalomnak; s ép ezen okból inditványozám
a külön osztályozást is egy részről.
Ezek után következnék a többi, mi még uj rovatot képezhet: Egy tündér népmese,
mely igen élénk, ügyes tollal van versbe foglalva. Aztán a tánczszók a népiesebb szinüek
közül; s végre a Néptalányok, a melyekben sok az elmésség, eredetiség.
Magát az igazi népdalgyüjteményt s illetöleg az oláh népköltészetet, melynek e
gyüjtemény kétségkivül csak igen kis részét hozza, nem szükség birálnom; sok kedves, gyermeteg, egyszerüen szép találtatik e gyüjteményben is, mint emlékszem egykor sok gyönyört találtam az Ács Zsigmond (?)360 által forditva kiadott oláh népköl- ║
teményekben,361 a melyeket; itt mellesleg legyen megjegyezve – ohajtanék e kezünk alatti
Gyüjteménybe is felvétetni. Mi a forditást nézi, az természetesen nem képes visszaadni
az eredeti népdalok teljes zamatját, izét, – ez igy van csaknem mindig a népek népköltési
termékeinek más népek nyelvére való áttételénél, s minél mélyebben bé lehetnek hatva,
avatva Grozescu és Ember Pál362 urék az oláh népnyelv szellemének sajátságaiba, annál
nehezebben merülhetnek belé idegen nemzet nyelvének mélységeibe, hogy saját népök
szellemét más nyelv sajátos szellemének tükrében voltaképpi alakja szinéhez képest ragyogtassák vissza. Oly nehéznek hiszem ezt, mint egy éneklő madár hangjait articulált
emberi hangokban visszaadni, lehangjegyezni – – E feladatot még akkor is nehéznek gondolnám, ha a forditó urak sokat buvárolták volna a magyar népköltészeti gyüjteményeket
s még magát a nép beszédét is: embernek alig adatott, hogy jó népdalt két nemzet
nyelvén tudjon irni, – tán még inkább az, hogy jeles, vagy legalább türhető műdalokat
irjon. – Részemröl inkább tudnék irni saját nyelvemen még most is egy népdalt, hogyha
magamat erősen megszoritanám, mint hogy idegen népdalt bírnék saját nyelvemre, csak
türhetőleg is, hiven leforditani, – oly bajosnak tartom én ezt az operatiót. – A népdalok
így is, daczára, hogy a forditás által némiképen vesztettek az eredeti szüziességből, kiválnak a csinált darabok vagy műversek közül. Atalában a népdal becse, szépsége egyszerüen
ki van fejezve, indokolva ime magyar népdal versében: Szép a szeme, mert fekete, Mert
az Isten teremtette. – Nem Isten, nem a nép lelkében ösztönileg müködő isteni erő munkája, hanem egyes gyarló ember csinálmány például ez a dal: Lelkemből mindig fölzeng
e szó: mért vagy oly bus és gyenge. A ║ román leány azt mondja: Mindig bus és gyenge

360

Kriza – ahogy maga is jelzi bizonytalanságát – itt téved. A gyűjtemény összeállítója Ács Károly (Kisbankházapuszta, 1823 – Budapest, 1894) költő, népköltészeti gyűjtő. Ács Zsigmond (Laskó, 1824 – Laskó,
1898) református lelkész és műfordító volt, aki nem állt rokoni kapcsolatban Ács Károllyal; a nevek összetévesztésének oka feltehetően az lehetett, hogy Ács Zsigmond – aki Nagykőrösön tanárkollegája volt Arany
Jánosnak és Mentovich Ferencnek – ebben az időben részt vett a Kisfaludy Társaság több munkájában (többek között a Shakespeare-fordításban).
361
Virágok a román (oláh) népköltészet mezejéről. Ismerteti és kiadja Ács Károly. Pest, Lauffer és Stolp
bizománya, 1858.
362
Helyesen a fordító neve: Ember György.
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leszek, Mig a koporsómba tesznek: A vers elején tehát búsul véghetetlenül – s mi sül ki
elvégre is, miért búsul oly igen? Mert az ő csinos ifját szeretnie nem szabad, a mért az
nem román, más vérbeli. Az imént halálrabusult leány hangulatával hogy illik össze az
utója felé hegykélkedő hang:
„Aztán én mint román leány
„Kezem neki nem nyújtanám”? Nyilván egy ujabbkori fanatizált román költöncz erőlködik magával való természetlen meghasonlásba hozni egy gyenge oláh lánynak romlatlan tiszta kedélyét. –
Furcsa morál szava hangzik ama népdalban is: Hej te férjem, hol vagy hol? – az aszszony kéri férjét, verje meg jól, mert esküjét megszegte. De ő kelme nem hallgat rá. Miből
az asszony azt a morált huzza ki: Élem hát világomat. Ily morál nem lehet közönséges a
népnél, az oláh népnél sem, s ily morált tanitgató népdal nem válhatik közönségessé, s
egy népdalgyüjtő sem szedhette az ily virágot a nép szájáról. A mely nő megszegte esküjét,
alig fogja kérni férjét, hogy azért verje meg, – s ha kérné, bizony megis kapná, a mit kér.
A természeti nyers észnek legalább nem logikája tűnik ki egy más népdalban, mely igy
kezdődik:
„Férjecském, te gyámoltalan!” az asszony arra kéri jámbor férj[!], verje püfölje el őtet
istenigazába az ő borjával: miért? Hogy rázza meg a férjétőli félelem: mintha valami vad
kéjt, ║ valami az egész organismusát megrázó szilaj gyönyörüséget érezne a derék oláh nő,
akkor, hogy ha férjének ily keményebb módon nyilatkozó férfiassága hatását érezhetné.
Nyavalyás lelkű költö szüleménye egy másik dal is: a bérczen árva lány. Az atyját a
nemzet harczában vesztett lány felfogadja az ezért kétségbeesett s haldokló édes anyjának: hogy mint nagyobb gyermek az ő árva testvéreinek gyámoluk, ápolójok lesz – s a helyett hogy beletalálná magát sorsába vagy a kötelesség sulyos igájába, s a reábízottak gondozása után látna, ott gyötri emészti magát legyözhetetlen bujában, – azért, hogy immár
soha sem mehet férjhez, mert egy hozzá hasonló árvának soha sem nyujtja jobbját egy
hű kebel. Beteges conceptio minden vonása.363 – Csak egy költeményt kivánok még felemlíteni: A Hátszegi bán leányát,364 mely költeménynek átkozott morálja van, – a népnek ölében semmiesetre sem lehetett annak fogantatása, a hol inkább csak immaculata
conceptiok történhetnek; inkább hiszem hogy a költöje valamely aristocraticus bojér volt,
vagy realis képét akarta felmutatni az azok közt divott gondolkozásmódnak. A férfi kegyetlenül veri nejét, „mivel semmit sem hozott az átkozott” s elviszi a vásárra hogy eladja.
Megvásárolja épen testvére, a ki végül megtudva hogy a nö tulajdon nővére, visszaadja férjének a csupán pénzért élő haló embert ekként biztatva: Hallgass, békén élj vele,
Zsebed pénzzel lesz tele, Pénzt ha üres lesz zsebed, Hordóval hozok neked. – ║
Utóvégül ismétlem fennebbi megjegyzésemet, hogy a fordítás nyelve elég folyékony, – érthetőleg adja vissza az eredeti darabok eszméit, érzéseit, csak hogy a valódi
363

Az itt felsorolt, nem népi eredetű költemények (a korábban említett meséhez és néptalányokhoz
hasonlóan) nem kerültek bele a megjelent kötetbe.
364
Román népdalok 1877: 17–20. (az elbeszélő költemények között; ford. Ember György)
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népköltés gyermeteg hangja, sajátos ize, zamatja nélkül. Nyelvtan elleni hibák sem találhatók nagyszámmal, s azok is könyen kijavithatók lesznek, ilyenek többi közt a keresel, fizetel, tánczoltatol = keressz[!], fizetsz, tánczoltatsz helyett. (Engem többé nem
tánczoltatol – ez szenvedő ige alak a 2ik személyben) – megkérdezen a 3ik személyben
megkérdez helyett. Ohajtandó, hogy a könnyű tollu forditók, még egyszer gondos, beható vizsgálat, átjavitás alá vennék a gyüjtemény minden darabját, mert a hamarkodás
nyoma nem kevés költeményen látható – a nyelvünkbeni nagy jártasságuk s vereselésbeli
nagy ügyességök folytán ezt tőlük méltán megvárhatni. Ugyanakkor kérném, javitsák ki
a „Gyűrü és Holló”-nak Ember György szerinti forditásában eme két gyenge sort is:365
Oh bátyám, szép házacskádért, Be sokszor is ontottál vért – mi az egész költemény
kellő benyomasát érezhetőleg gyengiti – s aligha az eredetit a magyar nyelvben található
igaz megfelelő kifejezéssel adja vissza.
Ezekben tevém meg – időm és erőm szűk volta miatt ily ki nem elégíthetőleg – ezekben tehetém csak meg, Tisztelt Titkár ur, igénytelen észrevételeimet. Sziveskedjenek
Önök avatottabb vizsgálónak is átadni e gyüjteményeket: részemről azoknak kiadását
javallva, azt ohajtom, hogy mentől javultabb és illőbb alakban juthassanak nemzeti közönségünk kezébe. ║
E sebbel lobbal készült irásomat pedig sziveskedjék Ön egy kis javitás alá venni s megjegyzésimet is ha arra méltónak találná, becses igazitásaival, avatott tolla egyegy helyreütő vonásaival kiegészítni. Bírálat irással soha sem foglalkozván, csak nagynehezen bírom
kifejezni, ha mi észrevételem, megjegyzésem van is; s a jelen esetben bizony időm sem
vala elég, hogy nagyon apróra vehettem volna a számos népdalok vizsgálatát – s mind e
körülmények szolgáljanak nekem mentségéül gyengeségemnek. –
A ki magamat tapasztalt szives hajlamaiba ajánlván maradtam teljes tisztelettel a
Tekintetes Titkár Urnak,
Igen tisztelt Hazafitársamk[!]
alázatos szolgája
Kriza János sk
Kolosvárt decz. 5. 1866.
Lelőhely: MTAKK [RAL 1049/1866.]
Autográf levél, 11 oldal.

365
A kötetben Vulcanu József (Iosif Vulcan) fordításában szerepel A gyűrű és a holló (Román népdalok
1877: 109–116), amely változatban a Kriza által említett két sor nem található meg.

194

levelek

78. kriza János Nagyajtai kovács Istvánhoz. kolozsvár, 1867. január 2.
Tisztelt Bátyám!
Az uj év reggelén oly jól esik az embernek minden jó emberéről megemlékezni s jószerencse kivánatokkal szentelni meg az uj időfolyamot. Ily önkéntes megemlékezés folytán üdvözleni kivántuk miis Kedves Bátyámra nézve az uj évet, szivünkből kivánva, hogy
legyen az minden kivánatos áldásokkal tetézett – legyen az egyetlenegy szóval kifejezve:
egészséges, mely magyar szavunkba, mint a mindenségbe, minden része és parányja a
jónak belé van foglalva. A mult évet egészség dolgában mindnyájan türhetőleg töltők el,
nőmnek mint a Nőegylet egyik tevékeny tagjának elég baja volt a szűkölködőkkel – ide
értve, hogy benn saját házunkban is olykor olykor érezteti magát a szűkölködés a püspöki
magos tárcza mellett is, – nagyobbik fiam Gyula366 másod évi jogásznak lőn bévéve az ujon
felállitott jogakademiába, s novemberben kormányszéki irnokká is felesketve, mely minőségében is szorgalmatosan folytatja pályáját; Kálmán367 a jövő őszön szintén jogászszá
lesz, – e szerént nekünk kolosvári lakosoknak kezünk ügyébe esvén az akadémia, élünk a
jó alkalommal gyermekeinkre nézve. Lenkánk is bé van iktatva az iskolába, s olvas mint
a folyóviz bámulatos sebességgel. Eszerint családilag értesitve Tisztelt bátyámot hogy
s mint létünk felől, anyaszentegyházunk létéről is irhatom, hogy az is tűrhetőleg csak
éldegel napról napra, mert valami fényes jóllétnek nem is örvendhet egy erkölcsi testület
is a jelen ║ viszontagságos időben, midőn a rerum agendarum nervus368 a pénz olly igen
meggyengült, s statusunknak is olykor olykor érzékenyen kell szenvednie a kötelezvényi
kamatok erősen szűk s gyakron egészen megcsökkenő bészolgáltatása miatt. Tanári karunk személyzete közelebbről kevesbült Berde tanárnak jogtanárra lett kinevezeztetése
által, de még pár évig tanítania kell, legalább mint magán órákat adó tanárnak azon költségek lerovása fejében, melyeket statusunk az ő kiképeztetése végett kiadott volt, tehát
ingyen fog tanitani addig, mig a most tavasszal akademiára menendő Benczédi Gergely
nevű ifju visszatérend, a ki a jövő őszig Gőttingában tanulván, onnan Angliába menend
azon stipendiumra, melyet angol hitfeleink egy erdélyi unitarius ifju számára alapitottak,
ugyhogy mi erdélyiekül csak az ifjunak utazási költségeit álljuk ki. Ez ujabkori módosulása azon régebbi ajánlatnak, melyet angol hitrokonaink tettek volt hozzánk, oly módon,
hogy mi felét álljuk ki egy akadémita költségeinek, mire mi 1862-ben visszairván, hogy
jelenlegi költségeink szűkült forrása egyideig nem engedi hogy jószivű ajánlatokkal élhessünk, ennek következtében módosítsák előbbi ajánlatjokat oda, hogy az egész költséget
ők állják ki. – Nevezetesebb esemény statusunkra nézve a Jobbágy-féle végrendelet óta
közelebről Szengyelen lakó Murvai nevű hitrokonunknak azon akaratja, hogy statusunk

366

Kriza Gyula (1843–1891) Kriza János idősebb fia.
Kriza Kálmán (1846–1873) Kriza János kisebb fia, királyi törvényszéki jegyző, aki egy Redoutban tartott
mulatság alkalmával az emeletről lezuhanva hunyt el fiatalon.
368
rerum agendarum nervus (lat.) ’az elvégzendő dolgok éltető ereje’
367
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számára hagyományozza vagyonát, melyből 2000 ftot fel is ajánlott, azonban a végrendelet még ezentúl ha elkészülend. A napokban meghalt Paget Olivér apóssa pedig Paget
Károly ur szőkefalvi szegény ekklézsiánkban – hol birtokosok – örökitni kívánván szeretett veje emlékét, egy votiv369 templomot építtet az idén, mely alkalmasint 4000 ftba
belékerülend. Olivér neje az elhunyt kívánságához képest Erdélyben ma- ║ rad s neveli fel
egyetlen leány gyermekőket. Paget Károly, az öreg, dúsgazdag ember lévén, ha Erdélyben
talál megtelepedni, mint mondják, hasznára lenne hazánknak s egyházunknak is. – A napokban levelét küldvén Londonba, angol hitrokonink számára megkezdők nekik elküldeni a könyvtárunkban lévő duplumainkat, a mit már régtőlfogva ohajtanak. Fájdalom csak
egypárt bírunk olyat, a mi Erdélyben volna nyomtatva, a nagyobb rész a lengyel unitáriusok munkái, s inkább ezekből is vannak duplumaink, triplumaink. Többek közt elküldtük
a Dersi István kéziratban lévő Diácsifilét[?]és azt a kolosvári nyomdánkban a mult század
elején nyomtatott 12d rét könyvecskét: Tractatus alignot succinoti[?].–
Az ipar, kereskedelem állapotja rendkivül szegény és pangó lévén a két magyar
hazában, e beállott uj évben nem gondolom hogy a „Magvető” és „Székely Népköltési
Gyüjtemény” folytatása iránt vállalkozhassam – de tán jobb idő derül előbb utóbb is, s
akkor jobb kedvel lehetnek az irodalmi vállalkozók is. –
Pap Alajosék szintén jól vannak – Alajos mint halljuk Agnes napjára hazarándul. Hireink
szerint majd a kormányszéknek jelenleg szebeni osztálya is vissza fogna jőni. Azonban az ily
palin/rgenesis[?]-féle remények könnyen csalhatnak. Az országgyűlés viszonti összegyűlését is kezdik kétségbevonni – Koronka esperest mindenesetre jelenté nekem a napokban,
hogy Szebenbe járván jelentette a kormányzónak szándékát, belépni az ujra összehívandó
országgyűlésbe, s az alatt káplán vagy pótló deákot ohajt nyerni. Az én regalistaságom370
hamar lejárt a mult nyáron – én nem tehettem egyebet, mint hogy visszavonuljak, midőn
a más két magyar püspök is visszavonult. Bajos volt a nemzeti ösztön ellen rugoldoznom,
ha átlátom is, hogy egyházunkra nézve tán hasznos leende bémennem az országgyülésbe. –
És már az eddiginél is boldogabb évet kivánva családom minden tagjával együtt vagyok és maradok
Tisztelt Bátyámnak
tisztelő öccse
Kolosvár jan. 2. 1864.
Kriza János
sk.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 3 oldal.
Címzés (a 4. oldalon): Kir. Táblai Ülnök s Közügyek Igazgatója N. Ajtai Mlgos Kovács István
Urnak. Maros-Vásárhely.

369

votiv (< votivus lat.) ’fogadás szerinti, fogadalmi’
regalista (< regalis lat. ’királyi’) az erdélyi országgyűlés királyi meghívottjai, Ferenc József nevezte ki
őket a „tekintélyes férfiak” közül.

370
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79. Filep Elek kriza Jánoshoz. Déva, 1867. április 18.
Nagyon tisztelt főtisztelendő ur!
Van szerencsém a „Vadrózsák” 2-ik kötete számára egy néhány eredeti népdallal, miket ujabban Hunyad megyében gyűjtöttem, szolgálni.
A főtisztelendő méltóságos urnak
tisztelő szolgája
Filep Elek
Déva 1867 18/4-ikán
Lelőhely: Néprajzi Múzeum EA [EA 3594. 30. oldal]
Autográf levél, 1 oldal.
Megjegyzés: A levelet megelőző oldalakon (EA-os számozás szerint: 3–29. oldal) a Hunyad megyei
gyűjtés szerepel. A levél és a szövegközlés a papíron (feltehetően sietség miatt) fordítva olvasható.

80. kiss Mihály kriza Jánoshoz. árkos, 1868. február 28.
Kedves vérem!
Elővevém egyszerre, 5 darab hozzám küldött tájnyelvészeti közleményeidet, felhivásod
szerint hezzik szóllani, s tenni róllik a kitelhetőségig.
1.) Háromféle igepassivumnak időszerinti használhatóságát közléd, u. m: a.) tatik,
tetik b; ódik, ődik c) lön, lén. A helyett, vagyis a nélkül, hogy ezeknek korszerinti
általad közölt divatozását ismételgetném, egyenesen felfejtem az általam ismert
uszki371 és 3szki372 népnél azok jelenkori mibenletét. A tatik és tetik alakot, mióta
élek, és emlékszem, nem hallottam székel köznépi ajkakról hangzani; ez nem járja,
nem ismeretes. – Az ódik és ődik, -ódék, ődék, -ódott, ődött, -ódnék, ődnék; sőt
gerundivé ódva, ődve; s még substantivé ódás, ődés, és adjectivé is ódó, ődő (akár
ezt nevezzük participiumoson) – mind ezen alakban, ugy látszik, hajdankorról
jönnekle a népnyelvben. – A lön és lén közül a népnyelv csak az utólsóval tart, pl:
e jó lén s e jól lén, e jól lén; hitványul lén, hibáson lén, semmimódra lén; szépen,
derékül, rusnyán, csúful, illetlenül, emberi módon sat. lén – eligazitva, csinálva,
kijárva (a táncz); ez el lén hibázva (akár: elhibázódék). – Mig tehát az irodalom a
meglevő nem helyeselt ódik, ődik, lön, lén divatszók helyett a népnyelvbe a nem

371
372

udvarhelyszéki
háromszéki
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divatos tatik és tetik passiva formákot beléneveli, addig a mostani seggetlen varjak
két-háromszáz izen keresztül is megtojhatnak; mert az eféle népnyelvi sajátságok
csaknem a nép véralkatával, és politikai meggyőződéses eszmebirtokával szint
szoktak tartani.
Erről tehát ennél többre ez idő szerint nem mehetünk. – ║
Az e pont alatt felsoroltakhoz sorolható vala vétethetik ugyan, a népnél divatozván, a lén helyett, de ebből nincs miért nagyot csinálni; mondja a nép mindkettőt, a mint jön, – és értelmök ugyanaz. –
2.) A Gálfi Sándor által közölt eme szókat, Korg = kéreg, nünü = guzsajüllő, v. bikatok
növényvirág, a havasalji székeleknél, elzaholni = elhajhászni, elkergetni – szókat
nem ismertem, azért nem tudok róllok reflectálni, hanem maradnak a hiteles közlés
auctoritásával. – Kérded: hogy ejtikki: havasajji-e, vagy havasaji? – Kimondottam
e szót többekkel, s inkább hangoztatták 1 mint 2 jvel = havasaji. – Kérded továbbá:
jovára vála? vagy válék? Felelet: mindenesetre: válék, és semmi esetre: vála – mégpedig: javára válék. Elmulnék az idő, nem pedig elmulna. –
3.) A kalauzt kereső, elpáholó német katonák ellen Apafi Mihály ő kögyöméhez intézett estancziájában a szántogató székel embernek a mik régies hangon, alakban és
szókkal vannak kitéve, azokra észrevételeim ezek lehetnek: Az akkori irásmodor, és
betü csere is ide béfoly, pl: Bödönök Andorjás = Benedek András; hajóshaj (helynév ugyan, de ki tudja, hol lehet széles nagy székelfőldön); czihör = cziher, serdülő bokros erdő. Eredek irva, akár erdegh, olv: ördög. Ganáros dolomános = kék
ganárszinü, (mint a mostani beschelldepartament, és militair pék őltöny, – aliás
jórészt vadgalambszinü) Busvantos vas = szupogtato, pufogtato kardlap. Kojsz =
kops. Megsúdita = a mai megsuhinta. sanyarita = sanyaru ütést téve (ugy tünikfel,
mintha akkorba ujdonszött szó lett vólna). Vajkony: vajnok, vakszem. Pillantja:
latszójele (főnév) Hijjából = magas, helyzetéből, mint a hijju. Hucsoritsameg = lefektetve csapassameg. ║ Szével szotyval hódos vakaru: jó részt tojásos perecznek
kell lenni; mert szével = lehet tojásszék v. szik, tojássárgájával szotyogó darabkáson öszszegyurt (szotyval) hódos = közbe nagy lyuku. – Az egészre megjegyzésem az, hogy ha facsargatott utánzása vólna a szóknak, nem jönneki oly zamatos
hangon; hanem – jórészt Csik v. Gyergyóban – ez a tájdivat kimerithetlen teremtő
eredetiségének korszakszellemü gazdag terméke. –
4.) A bájoló imádságoknál: erős pöörös (bőrös) = tumor incrustatus – a torokgyiknál.
Békaleveleg (lebedeg) = békája v. lebedegdagja (gégenyelvdag – tumor emboli)
Nyakfog = erős szúrós gégenyelvdag. Disznó szaka = disznónál megkeményült
szájszéle betegsége. – A csuzos imába ezek kivánhatnak inkább magyarázatot:
forczika = porczogó v. csontizecske. Szálas hús = izom v. húsrostszálak. – A főfájásos imába: szent kedve könyörödék = könyörindulatot őlte. Kendetlen keszkenő
= ujmosott, melyel még senki se törülközött. –
Ezen imákban a mi még régiesen hangzó, régiesen irott, v. regies zamatu szók
találtatnak, nem oly rejtett értelmüek, hogy ki ne lehessen találni.
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Mindezekkel elégedjmeg, mert többre nem tudok velek menni. Tudom én, hogy a reáolvasások mais divatoznak; de alig lehetett egész életembe párszor szerencsém, a szavak
mummogásának értelmét nem vehetőleg, a mummogóhoz közelednem. Titkukat pedig az
ök castja is védi. – Lévén mindig
szerető véred
K. Misi
a bájos imákot, és a 200 éves kérelmet viszszazárva
Lelőhely: MTAKK [Ms 930/10.]
Autográf levél, 3 oldal.

81. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1868. szeptember 8.
Kedves Tisztelendő Ur,
B. Orbán Balázs megkérvén, hogy Gyüjtőkül szólitsam fel a lelkesebb hitrokonokat,
kivántam nevében Tisztelendőségedet is felhivni, hogy ily jeles és a székelyt dícsőitő
munkára szerezzen minden uton módon mínél több előfizetőt. „Udvarhely”szék isméje
magában ön álló nagy kötet – s egy székelynek sem volna szabad elmulatni az előfizetést
’s a könyv birását.
October 20ra legalább kérem ide küldeni az összeget – hivatalos uton a levélbe zárva.
Az angolunkat tegnap kisérők el, Simén Domokos tanár egész N. váradig kisérendvén
el – Ürmösi Miklóssal – a statusunk jó emberei által fogadott kocsin. –
A tudva levő leány ügyében még nem határozánk, hanem mihelyt megállapodunk
benne, azonnal irni fogok. – Lévén állandó szives tisztelettel a
Kedves Tisztelendő Urnak
köteles szolgája
Kolosvárt sept 8. 1868
Kriza János
ppk
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 1 oldal.
Megjegyzés: Péterfi Sándor témamegjelölése: B. Orbán gyüjtö ive – .
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82. kriza János Toldy Ferenchez. kolozsvár, 1868. október 13.
Nagyon Tisztelt Nagyságos Ur,
Bocsánat nekem, hogy ily későn teljesitém előtem nagy becsű megbízását Nagyságodnak, mert hivatalos dolgok miatt egy ideig Kolosvárt nem leheték, a tordai Zsinat
végződte után – haza érkezvén is nehány nap kelle a két rendbeli életirat adatainak egyberakására. Egy rakásban vannak ugyan azok, de a Nagyságos Ur kiszedi belőle a mit jónak vagy használhatónak talál. – Egy unitarius tanár s hivatalnok állása s körülményei
éppen nem olyszerűek, hogy azok közé jutva egy búfejét költészetre is hajtott ifju ember,
sokacska ideig társaloghasson a Musákkal. Legalább eddigelé egészen égő áldozatul követelte egy ilyennek testét lelkét a nagy Zebaót Isten,373 – ezután másként fog lehetni úgy
hiszem, tisztességesebb fizetést kapva az államtól is nyerendő segély után. E segélyt remélem énmagam is nemsoká megnyerhetni – s akkor képes leszek a már rég készen álló IIk
kötetét is „Népköltészeti Gyüjteményemnek kiadhatni. Saját dolgozataim, verseim sokkal kevesebb számuak, hogy sem az összegyüjtést megérdemlenék. Azok igazán „disjecti
membra poetae”.374 Lelkemben a sok rideg kötelmi munkásság miatt elfanyarodván, azon
fiatalkori magzatimat nem is láttam születésök óta, azt sem tudom, hol léptek ki a világra nagyrészint; legtöbb az első Reményben jelent volt meg, kevés az Athenaeumban, s a
Nemzeti Társalkodóban is, sokszor álnév alatt; de ismétlem oly kevés és igénytelen jelent meg tőlem, hogy átallom rá is ║ gondolni azokra a sok komor munkák alatt nemsok
gyönyör közt lefolyt napokra, midőn zengett bongott bensőmben valami, éjjel nappal, de
soha sem tudott részt kapni arra, hogy magát künn is látható s hallható egész alakká képezhesse. Egyedül a népkebel üde terményeivel való foglalkodás adja nekem most azt a
természetes élvezetet, a mit különben gondtól üresebb állapotban tán saját szülötteim is
mint ön gyermekeim nyujthatnának. Sic fata tulere.375 Egy parányi vigasz lelkemnek mégis
hogy véletlenül rásegítve a népköltészet művelésére, s a nép szüleményeinek kiadhatására
legalább lelkiismeretemnek némi csendjével végezhetem idilli állapotra született – s mégis ily nyugtalan társadalmi helyzetbe jutott életemet. – Egyébiránt fogadja a Nagyságos
Ur irányomban tanusitott oly számos kegyeiért legszivesb köszönetemet, a ki magamat
további szives hajlamaiba ajánlván vagyok állandó mély tisztelettel a Nagyságos Urnak
alázatos szolgája
Kolosvárt Oct 13. 1868
Kriza János
Lelőhely: MTAKK [M. Irod. Levelezés 4-r. 109. sz. (A. 468/II.)]
Közölve: AÉ. 531–532.
Autográf levél, 2 oldal.
373
Zebaóth / Szabaóth (héber) ’sereg’. Az Ószövetségben Isten mindenekfeletti hatalmának kifejezésére
Isten egyik neve: Jahve Szabaoth - Seregeknek Ura.
374
disjecti membra poetae (lat.) ’a költő szétszórt részei’
375
Sic fata tulere. (lat.) ’Így akarta a sors.’
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83. kriza János k. Papp Miklóshoz. kolozsvár, 1869. január 13.
Tisztelt Szerkesztő Ur,
Szokásban lévén, hogy az Almanakok, Naptárakba dolgozó írók legalább egy egy példányt nyerjenek műveiknek dijául, bátor vagyok Gálfi Sándor barátom részére egy tiszt.
példányért esdeni, mint a kit különben megsértenék, ha bár ennyivel nem honorálhatnék
azért, hogy merészkedtem tudta nélkül adni át valamit az ő műveiből. –
Részemről nem is tudom megmondani, adott é valamit a Naptárba az én balladáimból a T. Szerkesztő Ur, nem láthatván még eddig egypéldányát is a minden lapban dicsért Naptárnak; – azon esetben, ha a T. Szerkesztő ur felvételre méltatta volna valami
átadványomat, sziveskedjék a részemre szánt példányt átadni ezen ifjunak – egyébiránt
csak úgy ha lehet – és ha ezt méltónak találandja, – különben is szent marad a békesség:
mert annyi igaz, hogy csak hallgatag volt feltevésem a tiszt. példány nyerésére nézve ama
versek megígérésekor. Ha Fogarasi püspök volnék, természetesen nem kivánnám annyira
becses naptárának bírását – aki vagyok állandóul őszinte tisztelője
Kolozsvár jan 13. 1869
Kriza János sk.
Lelőhely: MOL [P 2269. K. Papp Miklós hagyatéka]
Autográf levél, 1 oldal.
Címzés: (a recton) A „Magyar Polgár” tisztelt szerkesztője K. Pap Miklós Urnak teljes tisztelettel.
Helyben.

84. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1872. április 12.
Kedves Tisztelendő Ur,
Minthogy az én hugom Bencze Anna ajánlgatását Tisztelendőséged vitte volt buzgósággal, érdeklődni fog alkalmasint az ő sorsa iránt, vagy tán tud is felőle szintoly szabatosan mint én; tudatni kívánom bármily esetre, ha tudja is már, nétalán a Török Jósef
tudósitása után, hogy az én jó hugom martius 19én férjhez mene désfalvi pap Kovács
Déneshez, aki Koronka és Serester[?] után jórészt leggazdagabb papjaink közé tartozik. A
néhai gróf Bánffi Miklósné halála után Gyermekei az édes anyjok iránti kegyeletből Anna
iránt igen nagylelkűek voltak s szépen megajándékozták. Legyenek szerencsések mind az
új házasók, hogy nevekedjék száma a hasznavehető jó háznépeknek.
Fő Tanácsunk vagyis inkább Zsinatunk junius végére van téve. Perceptor376 és tanár
választások lesznek, azért sürgetős. Fő gondnokunk anyiban javult, hogy szekerezik ki,
meglehetősen mozgatja lábát és kezét, de még sok van hátra. –
376

perceptor (lat.) ’segédtanító’
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Egy kis fejtörésre és tollforgatásra kérném, a mikor érkeznék rá. Hunfalvy Pál, a nagy
nyelvész, ohajtaná tudni, hogy a hegyek közt lakó székelyek eredetileg hogyan nevezik a
hegyek különböző alakzatait, a bérczektől, tetőktől, ormoktól kezdve le a völgyekig. Mit
neveznek Bércznek? Csucsnak? Csupnak? Ormónak? Lok, vagy lök, lócz, lanka, s még
ami eszébe juthatna Péterfi urnak a hegyek körüli elnevezésekből! – pad, padóldal, düllő
s több ilyen nevek is. Aztán még ha szíves lenne lejegyezni a Hévizi határneveket, mi
nevüek az erdőrészek, düllők, rétek, mezők, patakok, falu utczái? Szóval: általában a
Helyneveket leirni, megkülönböztetve s ha tudódnék, miről nevezve ugy?
Ha egyéb tájszókat tudna még azokat is sziveskedjék lejegyezgetni, hogy közöljük az
idén megindult „Magyar nyelvőrben! –
Kedves fiával tegnap találkozám s egészen jól nézki most, sokkal jobban mint eddig.
Sajnálom, hogyaz egyházi pályára nem találhata[?] alkalmam tehetségeihez méltó állomásra juttatni.
Kedveseivel együtt tisztelve maradok állandóul atyafi barátja
Kolosvart april 12 1872
Kriza János
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Közölve: EH. 500. (r.)
Autográf levél, 1 oldal.
Címzés: Az Unitarius püspöktől Felső-fejéri e. köri Jegyző Tisztelendő Péterfi Sándor Urnak per
Kőhalom Héviz Egyházi ügyben Hlból.
Megjegyzés: Püspöki iktatószám: 153. 1872. Péterfi Sándor témamegjelelölése: Bence Anikó.
Nyelvészeti kérdések. Albert.

85. kriza János Ferenczi lajoshoz.377 kolozsvár, 1872. április 19.
Kedves Ferenczi Ur,
Egy kissé alkalmatlan dologra kérem fel, de tudom hogy hozzá szokott már a sok
pepecslő foglalkozásnak tanítói hivatalánál fogva, azért hát előadom bátran az én kérésemet.
A magyar akademia pártfogásából egy „Magyar Nyelvőr czímű folyóirat indulván meg, abba tájszólások, nyelvsajátságok, népköltemények mellett a „Helynevek” és
„Családnevek” is kívántatnak hogy kivált a tősgyekeres magyar helységekből s környékeiből összegyüjtve közöltessenek. Szívesekedjék hát Kedves Ferenczi, úgy alkalom szerint, s
másokra bizva is, vagy olykor a határokat ismerő falusiaknak segélyével összeírni a Határ

377
Ferenczi Lajos (Iszló, 1837 – Nagyajta, 1922) felsőrákosi unitárius tanító és énekvezér, Kriza János
gyűjtője. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
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minden részeit, p: o: Erdők különbözi[!] neveit, ugy a düllők, szántóföldek, mezők, rétek,
források, puszták, temetők, romok,378 falu utczáinak neveit sat. ha lehet, utána téve, hogy
például Túlszeri vagy Réka miért neveztetik így el s ha nem tudja az ember, hát elmarad.
Ugy a Család nevek közül is, a melyek ősieknek látszanak forma és hangzás következtében, például: Marók, Csere, Erdő, Borbát, Berde sat. a helységekről vagy keresztnevekről
vett Családnevek elmaradhatnak.379 —
A midőn bocsánatot kérnék ezen háborgató kérésemért s kedveseivel együtt tisztelném, maradok szíves indulattal
Kedves Ferenczi
atyafi szolgája
Kolosvárt april 19. 1872.
Kriza János
ppk
U. I. Ha tájszókat, tájszóllásokat feljegyezgetne, a miket hallott volna ott léte óta, s ha
még verseket, népféleket[!], bárminőket, szintén ngy[!] köszönettel venném.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Közölve: EH. 500–501.
Autográf levél, 1 oldal.

86. kriza János Ferenczi lajoshoz. kolozsvár, 1872. augusztus 26.
Kedves Ferenczi!
megörvendeztetett a Helynevek összegyüjtésével – még senki oly gondosan és szépen
nem járt el ezen feladatban. Vegye azért az én szíves köszönetemet. —
Arra kérném igen hathatósan, legyen munkás a Török Áron minél melegebb fogadásában: mert legyenek meggyőződve, jobb lelkű s tevékenyebb lelkészt nem kaptak
volna maguknak. S a szegény Siménfalvi Sándor családja is csak örvendhet: mert Török
Áronnál senki bensőbben nem veendett volna részt az ő sorsában, ő leginkább lesz hajlandó és mindig kész homályos napjait megédesíteni s a miben lehet enyhiteni. Nemsokára
tapasztalandják. Ha a meghívás hamar megesnék, még kijöhetne az ifju pap a felszentelésre is, ha szintén szombaton indulna is a segesvári vasuton. Egyébaránt a mint tetszik,
a felszentelés maradhat más zsinatra is, ha ki nem jöhetne most.

378

A lap szélén Kriza János sajtákezű megjegyzése: [-]ások, patakok, barlangok satb.
Ahogy az Kriza következő, Ferenczihez írt leveléből kitűnik, Ferenczi teljesített a rá bízott feladatot,
azonban felsőrákosi gyűjtés a Magyar Nyelvőrben mégsem jelent meg. (Az adatot ezúton is köszönöm Olosz
Katalinnak.)

379
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Ismételve köszönetemet, maradok szíves indulattal
Kedves Ferenczi
Kolosvárt aug 26. 1872.

203

atyafi szolgája
Kriza János
ppk

Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 1 oldal.

87. kriza János Péterfi Sándorhoz. kolozsvár, 1872. szeptember 9.
Kedves Péterfi Ur,
Én a legörömestebb segiteném elé az Ön czélzatait, közelebb Verespatakra nézve is, a
honnan a pap szintén ohajtana más állomást nyerni, a hol gazdáskodhassék. Verespatakon
a papi fizetés 500 forint O. é.380 e mellett a stola.381 Ha azért valóságos szándéka van,
sziveskedjék egyenesen Szuhaival közlekedést kezdeni – én irtam már szintén ajánlván
az Önnel való levelezést ez érdekben. Én jószivel kieszközlöm aztán az átszállást, kölcsönösen segitvén az ekklákis[!] valamivel az átszállítási költségeket. A dolog alkalmasint
csak Szentgyörgy napkor esnék meg. Péterfi urnak még rendkívüli jövedelmei is lennének, mert Szuhainak T. Ginber ur, mit nekem mondotta volt, ajánlott volt titkári, apró
írásokért egypár 100 fotot, de Szuhay egykissé barátságtalan ember, és magát nagyon
szerette elszigetelni, pedig ott nagyon barátságos emberek laknak – és egy olyan pap van
kedvességben, aki nyájas és őket megis látogatja. –
A Helynevekről talán irtam volt – erdörészek, düllők, rétek, sat: és falu utczái neveiről – ujévre kérnem elküldeni, valakivel összeíratván – s ha lehetne, ismeretsége folytán,
még a f. fejérben lévő, vagy a Kőhalomban lévő egypár magyar helységből is, a Határ vagy
Helynevek összeirását kieszközölni. F. Rákosról és Datkról beküldettek[?].382
Minden jót Istentől!
atyafi szolgája
Kolosvár Sept 9. 1872.
Kriza János ppk.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 1 oldal.
Címzés (az oldal versoján): Az Unitárius püspöktől Tisztelendő Péterfi Sándor Urnak per Kőhalom
Hévíz. Egyházi ügyben. Hlból.
Megjegyzés: A viaszpecsét miatt bizonyos szavak a levélben nehezen vagy egyáltalán nem olvashatóak. Püspöki iktatószáma: 479. 1872. A pecséteken: Kolozsvár 9/9., Kőhalom 10/9., Héviz 12/9.
380

o. é.: ’osztrák érték’. Az 1857-es császári nyílt parancs rendelte el az új ezüstforint, az ún. osztrák érték
bevezetését Magyarországon, amelyet 1858-tól használtak.
381
stola: papi illeték, melyet bizonyos szertartások (pl. keresztelés, esketés, temetés) végzéséért kapott a lelkész
382
Feltehetően Datkról Sándor István küldte be a helyneveket, Felsőrákosról pedig Ferenczi Lajos.
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88. kriza János Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1873. január 5.
Tisztelt Barátom Uram,
Az esztendők utólsó negyede rendszerint az egyház „a mennyek országa” dolgaival
foglalja el a főpapokat, e méltatlan szolgáit az urnak; jelenleg már ismét többecskét foglalkozhatom a „földi” dolgokkal, azért ezennel álljon itt szent fogadásom, hogy a botanica
ama különös részecskéjével, a „Vadrózsákkal” lesz ügyem a folyó év huzomosabb idején
át – Csak egyre kérném kényszerítném Kedves Barátomat, sziveskedjék nekem bár néhány szóval egy közelebb irandó levelében bíztatást adni a felől, hogy az Akademia illő
honorarium mellett ki fogja nyomtattatni „a Vadrózsákat”, oly forma alakzatban, szerkezetben mint az 1ő kötet volt. E különös kérés pedig egy különös okból és czélból intézem Kedves Barátomhoz. Tudni fogja hogy az én szeretett barátom, ügytársam, akit
belé vezettem volt a népköltési darabok keresésébe, gyüjtésébe, s aki következőleg egyik
legszerencsésebb gyüjtöje volt az ó-költészeti dolgoknak, – Gálfi Sándor már másodfél
éve meghalálozott – s az ő gazdag gyüjteménye egy igen kalmár lelkű emberre, az ő vejére
tanár Nagy Lajosra szállott, aki bár velem egy telken lakik, még sem közölt soha velem,
bár megmutatásképpen egy mákszemnyit is abból a gyüjteményből, a melynek egy részét
átadta volt nekem Gálfi barátom a halálát megelözött években, mivel tulajdonképpen a
sok varians lectióból együtt alakítottuk ║ össze a Népkölteményeket. – Immár ez ember
ha látni fog némi reménycsillámot a Tisztelt Barátom Uram leveléből, hogy tisztességes
honorariumban részesülend a népköltészeti gyüjtemény, és a „Vadrózsákat” valósággal ki
fogja nyomtattatni az Akademia: azon esetben remélnem lehet, hogy a néhai Gálfi Sándor
barátom egyébiránt nekem igért gyüjteményét is hozzá csatolhatom az én gyüjtéseimhez,
s minden ívét [-] a menyire menend, énmagam fizetni fogom Nagy Lajosnak, még csak
a javitnoki dijt is neki engedve át, csakhogy kinyerhessem tőle azt a csomót, a melyben,
szentül hiszem, sok még eddig ki nem adott ritkaság található. –
Én természetesen minden gyüjtelék alá tenném a gyüjtönek magának a nevét – és így
anyi lenne, mintha Nagy Lajos külön adná ki saját neve alatt.
Tán czélszerű lenne, ha Kegyed megemlítené a neki küldendő levélben: vajha a szép
emlékezetű Gálfi Sándor gyüjteményeiis megjelenhetnének a „Vadrózsák” IIik kötetében,
mint illetékes helyen, mint az 1ő kötetbenis az ő gyüjteményei teszik a munka egy főékességét.
Itteni találkozásunk alkalmával szó volt közöttünk arról, hogy a „Tájszótárt” mely
a IIik kötet számára gyűlt össze, czélszerűbb lenne külön nyomtatni ki – s az Akademia
ezt megis tenné. A napokban T. Hunfalvi Pál úr egy „általános székely Tájszótárról tett
emlitést. – Egy ilyennek egybeállítasa igen sok időt venne igénybe s akkor se lenne
complet – csak az eddig megjelent Tájszókat lehetven összegyüjteni s ujolag átnézni s
vizsgálni. A folyó ║ öszig eltartana a pepecselés egyilyetén[!] művel. Vajon most, egyelőre
legalább nem maradhatnánk-e a mellett, hogy a IIik kötetbe szánt anyagszert rendezném
s legfeljebb 4 hónap alatt sajtó alá késziteném.
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Mindenesetre előbb felküldeném megtekintés, vizsgálás végett – s csakis akkor kérném, ha használatosnak látszanék, a mintegy 5-6 ivre menő „Szekely Tájszótár”t vagy
szabatosabban: „ujabban gyüjtött Tájszók”at kinyomatni. Néhány hét mulva egynéhány
ívet felküldenék.
Midőn életet s erőt és egésséget s jó békességet kivánnék Tisztelt Barátomnak kedveseivel, barátaival együtt, maradok szives tisztelettel
Igen tisztelt Barátom Uramnak
öszinte tisztelője, barátja
Kolosvárt jan 5. 1873.
Kriza János
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Autográf levél, 3 oldal.
Címzés: Tekintetes Gyulai Pál Urnak Budapest

89. kriza János kiss Mihályhoz. hn. én. [kolozsvár, 1874 eleje]
Kedves Barátom!
A „Székelyföldön” czímű népszínművet küldöm, tegnapról mára maradt, elfelejtvén a
levéllel együtt zárni bé. –
Morison, a mult nyári383 amerikai vendégtől most érkezett a legelső levél Amerikából
Kovácshoz – igen kedvesen emlékezik a ti házatokról, a ti szíves fogadástokról is,
átalában Árkoson mulatásáról, s meghagyta különösen, hogy az ígért Fényképeiteket
küldje el Kovács Amerikába, hol az Erdélyből vitt arczképeit erősen szeretik s még bánja,
hogy miért nem vitt minél több magyar arczképet. Kérünk hát, küld- ║ jétek el sietőleg
a megigért fenti[?] képeket. Nérike megigérte volt, hogy a magáét elküldi, mind várjuk
s reméljük is mielőbbi elküldését. Csak a sürgetést várta ugyébár. Lenka csókolja, úgy a
fejfájos anyja. –
Nem tudom, írtam volt-é már, a paszulj vevésről nem kell gondoskodni: mert
Toroczkóról paszujt, borsót igen jó félét kaptunk. –
Hanem már áldjon meg az Egy isten, az idén mindenfele mezei áldással: mert a földek
eléggé megittasodhattak ez idő szerint. A hó még rakásra van nálunk a mezőkön, még
a kertekben is, söt ki hinné még benn a város utczáin is vannak hófoltok, egykis városi
szennyet kapva, mint civilisatió bélyegeit – ║
Egyvalaki azt állitá, hogy „örülök” nincs használatban a székelyeknél, hanem csak „örvendek” igazé? –

383

Morrison, I. Robert 1873 nyarán látogatott Erdélybe, ahol Kovács János látta vendégül.
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Hát a jegyzéseid közt:
Tisztviselői = utálatos, gyülöletes – ily értelemben vigeál-e az a tisztes szó?
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Fond 240 (Gyalui Farkas hagyatéka) /117.]
Autográf levél, 3 oldal.
Megjegyzés: A levél címzettje nincs megnevezve, de a levél tartalmából egyértelmű, hogy Kiss
Mihályhoz írta Kriza János.

90. kriza János Szarvas Gáborhoz. kolozsvár, 1874. március 23.
Igen tisztelt Szerkesztő Ur,
Gyengélkedő állapotomban még tisztába irtam némi Helyneveket, azokból, a miket
a mult nyáron a székely földön jártomban összegyüjtöttem. Felső-Rákost és Datk-ot illetőleg meg kell jegyeznem, hogy e két helység habár Felső-fejérmegyéhez tartozik is hivatalosan, törvényesen, de eredetileg székelyek kellett hogy a lakóssaik legyenek, mert
tájszólások egészen székelyes, hasonló csaknem egészen az Erdővidékihez, vagy ennek
egyik részén a miklósvárszékihez, a hol a lakosság nyelvjárása majdnem azonegy a háromszéki – sepsi-ivel[?]. –
A datkiak egykissé inkább el lévén szigetelve a székely világtól, mint régebben jobbágy
emberek, több eredeti nyerseséget tartottak meg a régi közősből, úgy hogy nem hibáznának azok is sokat, akik őket a barczasági lutheranus magyarokkal vagy csángókkal egynek
tartanák. Sajátságos a kiejtésőkben az, hogy a mély hangzókat úgy hangoztatják, mintha
magos hangzók lennének, például: Anikó = enikő, magyar = megyer, s a nem-et nam vagy
naem-nek ejtik sat. –
A mikor szükségét látandja a T. Szerkesztő ur még több „Helynevek” közlésének,
sziveskedjék hátul a lapnak szerkesztői jegyzései közt Kr. J-nak ║ tudtára adni, hogy elfogadják a többit is, csak küldjele[?] s én még nehány székely helység, sőt megyei magyar
helység „Helyneveivel” szolgálhatok.
A közelebbi márcz.-i füzet 143. lapján a 14. pont alatt „tanárok” helyett ezt kell olvasni:
tanórok. Az egész székelyföldön mind így ejtik ki; csak a kapuval összetéve mondják így,
tanórkapu. Kérem, ne sajnálja e sajtóhibát a közelebbi füzetben kijavitani. Részemről
ugy emlékezem, hogy tanórok”ot irtam volt; azonban meglehet hogy az ó betű leírása
hasonlitott az á-alakjához. Ily dolgokban mulhatatlanul szükségesnek látom a legaggályosabb lelkiismeretességet.384 –
384

Ezen a helyen ugyanannak a kéznek az írásával, aki a levél feltalálási helyét is megjelölte a következő
olvasható: A szerk. meg is kérdőjelezte. E szerint javítandó ez adat a MTSzban [Magyar Tájszótár, Buda,
1838] is, úgyhogy a tanárok csak dunántúli formának marad. – Szintén az eredeti kézirat szerint javítandó,
mint most látom, Nyr. [Magyar Nyelvőr, 1872-ben Szarvas Gábor által indított nyelvészeti folyóirat] 1: 327:
bizon ha kimenyek, – nem kimennyek. A szerk.
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Isten áldja meg a T. Szerkesztő urnak fáradhatatlan magyaros izű s irányu munkálkodását, lévén szives tisztelettel
készséges szolgája
Kolosvárt mart. 23. 1874.
Kriza János
pp
U. I. A márcziusi Füzet „Népnyelvi adatai” közt a 116 lapon „szép Isten hirivel” kétségbe van hozva, mintha nem ily szórenddel volna használatban. Pedig így hallottam igen
sokszor a székelyeknél, az „Istenhirét” alkalmasint egy szónak véve. Egyébaránt lehet,
hogy nem átalános használata, hanem csak úgy kapta fel valaki e kifejezést s hozta részletes gyakorlatba.
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: Ehhez csatlakozik 4 oldalnyi gyűjtött anyag (Székely szólásmódok). Ennek végén is
szerepel Kriza János aláírása. A levélre más kéz írásával (fekete tintával) tett jegyzések szerint ez a
Magyar Nyelvőr régi kéziratai közül került elő. Emellett a levélen grafit és kék színű ceruzás kiegészítések, át- és aláhúzások is találhatók.

91. kriza János ismeretlenhez.385 kolozsvár, 1874. július 7.
Igen tisztelt Hazafi!
Bocsánat, hogy ily későn válaszolok becses levelére, felhivására, egésségem gyengesége miatt künn voltam a toroczkói kies vidéken, részint egyházi látogatást is
teljesitve – Kérem ugyan, de most is bátorkodám mégis válaszolni, hogy pártolom czélba
vett igyekezetét; arczképemet küldöm, a milyen rendelkezésem alatt volt, – bár magyaros öltönyben mutathatnám bé magamat; ám ha módjában lehet Tisztelt Kegyednek,
adjon rá sinoros kaputot. Vagy csupán az arcz lesz közölve, annál jobb. Egy-egy példányt
annak idejéb[en] kész leszek megrendelni, noha „Eget ceris Cappadocum rex, és jelenleg éppen indulok a borszéki gyógyfürdőre, össze lévén romolva egésségem. – Fogadja
egyszersmind ez alkalommal a fordított népdalok példányáért386 szives köszönetemet, s

385
A Hazafi megszólítás miatt Krizától távolabb álló személyre lehet gondolni (Arany Jánost és Filep Eleket
szólítja így meg a két ismeretlenhez címzett levélen kívül), Kegyednek nevez közelebbi embereket is (így
Gyulai Pálnak vagy Péterfi Sándornak is írta többször).
386
Egyelőre ismeretlen gyűjteményről van itt szó.
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nagyörömemet az anyira sikeült[!] s anyira magasztalt népi forditásra. Szives tisztelettel
maradván
Igen tisztelt Kegyednek
készséges szolgája
Kolosvártt jul. 7. 1874.
Kriza János
ppk
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Autográf levél, 1 oldal.
Megjegyzés: Rajta pecsét: Ernst Lajos gyűjteménye. A Kézirattári Növedéknapló szerint a levelet
1939-ben Ernst Lajos gyűjteményének aukcióján vásárolták 3 P 30 f-ért. A kézirat alján más kéz írásával tintával a XII. 362-es szám szerepel. Ez fent egy ráragasztott számban megismétlődik. Alul piros
ceruzával található továbbá egy 217-es sorszám, a levél hátoldalán pedig egy grafitceruzás 3-as szám.

92. Jakab Elek kriza Jánoshoz. Budapest, 1874. december 27.
Tisztelt kedves barátom!
Fogadd névnapodon legszívesb üdvözletemet; az ég adjon neked kedves családoddal
együtt sok János napokat érned, együtt – mondom – nem elválasztva a sors kegyetlen
kezétől, nem élőhalottan, mint én vagyok, hanem azokkal, a kiket az Isten neked adott, s
a kikért téged adott, egy családi kötelékben.
Oh mi nagy szerencsétlenség, édes barátom, érzékeny szivü embernek, minő én vagyok, ily kietlen életet folytatni! Sem munka, sem philosophia meg nem ment, hogy maholnap világgyülölővé ne legyek. És még csak e volt hátra. Az emberekkel már meglehetősen tisztában vagyok. Hazánk jövője irtóztatóan kínoz, mert sehonnan a szabadulásnak
egy reménycsilláma sem látszik, —
pusztulunk veszünk —
mint oldott kéve széthull nemzetünk……
Kedveseimtől elszakítva azt hiszem, a világ folyása okozója helyzetemnek, s e hit nekem gyötrelmes félrevezetőmmé lehet.
Na de mit panaszlok én neked, hátha te sem vagy bu nélkül! Hisz csak a minap kemény harcznak valál kitéve, mit férfiasan megharczoltál, s mint várható volt, férfi maradtál.387 Az Isten őrizzen további kedvetlenségtől, kedves édes barátom, adjon neked
állandó egésséget, családod kebeléből távoztasson el bút és bánatot, ez legyen névnapi s
egyszersmind karácsoni főkivánságom.

387
Jakab Elek itt talán Kriza János gyászára utal. Kriza János kisebbik fiát, Kálmánt néhány hónappal
korábban veszítette el egy baleset következtében.
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De még egyébről is kell irnom. ║
Toldynak elmondottam üzenetedet. Mint a gyermek bábjának, ugy örvendett az a vén
ember a te férfias igéretednek. Kivánta, hogy Isten éltessen erőben hosszason, s lelkedre
köti, hogy verseidet gyüjtsd össze s küldjed ki neki, ő aztán gondoskodik a többiről; de
legyen egy jó képed is mellette, és biographiád adatai. Erre énis szeretettel kérlek.
Hát Vadrózsáid IIk kötetével mit teszel? Írj egy pár sort hozzá, küldjed ki neki, hidd
meg, tiszteletdijjal kiadatja, de sőt kiadatják más barátaid, akik mohón várják a nagyszerű
műved végét! Oh hallgass meg, édes jó barátom! Mig nappal van, mig munkádat te végezheted, végezd el. Ne maradjon félben dicsőséged emlékoszlopa! Énis teszek éretted a mit
lehet, ha bennem bizol. Gondolkozzál s cselekedjél, a két könyvedből sok honorariumot
kapnál legalább 1500 – vagy 2000 forintot. Mert a tiszteletdij mellett leendő kiadás is
kivihető!!
Én élek, de búsan, lemondva mindenről, visszavonulva, sehová nem megyek, mint
az akadémiai ülésekbe és hivatalba; szemeim elgyengültek, testi erélyem meglankadt,
életúnt s embergyülölő lettem, én, aki az egész világot véltem szerethetni! Fiamban van
egyedül örömem s reményem, aki igen jól készül; derekul viseli magát s derék emberré
fog válhatni!
Isten veled. Köszöntöm kedves nődet, leányodat, fiadat, Ferencziéket s a kiket te szeretsz. Légy egésséges és boldog, s emlékezzél
hív szerető barátodra
Buda-Pest, decz. 27. 874.
Jakab Elekre
mk║
U. I. Kovács tanár úrnak, kérlek, mond szives tiszteletemet, üdvözlöm nevenapját s
kérném, Fretwel úr holléteről Nagy János uráltal értesitsen, mert a mit Ferencz J. urtól
izent, az a levél elveszett.
JE.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Jakab Elek hagyatéka]
Autográf levél, 3 oldal.
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93. kriza János Sándor Jánoshoz. h.n., é.n. [kolozsvár, 1875 eleje388]
Kedves Sándor Ur,
A székely szavainak nagyon örülök; mintha uj magyarok támadnának fel minden
ily ujdon talált vagy napfényre, nagyobb nyilvánosságra felajánlott szóval. Arra kérem
egész bizalommal Sándor Urat, legyen szíves az ily alkalmilag felmerült szókat begyibe
szedni s mihelyt módját kapja, feljegyezni. Éppen most tisztázom a Vrk második kötetébe menendő tájszólásokat, verseket, meséket, sok mindenfélét. A közlött nevek egy
része oláhosnak látszik. Ohajtanám tudni, hogy jelenleg oláhok-e azon nevek viselői?
Vagy tán gúnynevek? s oláhokból elszékelyesult háznépek nevei? – A czigány nevek fel
vannak jegyezve. – A székely család nevekre nézve, a melyek részint kihaltak, szolgálhatna az ekkla anyakönyveis, a mire felkérem Sándor urat, a mikor ideje lesz, összeirni
az elhaltakét is, hogy tudhassuk, micsoda, talán még a régi pogány szekely korban divott
nevek vannak és voltak a szekely földön. Erészben segédül lehetnének a többi szekely
ekklézsiák lelkészei is. Némelyeket szintén felkértem. Az akadémia vette át kinyomtatását a kötetnek, s azután az eladott példányokból jőne ║ valami haszon. – A néhai Marosi
Gergely barátunk össze kezdte volt irni a kereszturi Helyneveket, de nem tudom, bevégezte volt-e. Itt most apránként adódnak el a könyvei – sok még nem költ el, aligis
jőbé annyi, mint fel van jegyezve; mert némelyik igen magasra van téve, s az özvegy
azt mondja, neki nem szabad olcsóbban adni: mert az árvai szék nem engedi. A Jakab
Elek könyveért például: (Kolosvár története 3 / darab) két három forintnál többet senki
sem igért. – Én megkaptam két könyvemet, egyiket csak a látáskor ismertem fel, az özvegy átis adta: mert a társa szakasztott olyan kötésű volt. – Brassai urnak is átadtuk egy
könyvét; a tékánkéi közül kettőt nem kaptunk meg, a mik Ferencz Józsefnél fel voltak
jegyezve. – Egyik Leningnek Laokonja meglehet, valakinek átadta volt a néhai. A kéziratainak nem lehet hasznát venni, oly módon hogy kinyomassanak: arra sok költség kéne,
a mi nem fogná azt megtériteni. Az akadémia tudóssai pedig, mint Budenz, Hunfalvy,
nem vennék át, mert az ő iskolájok ellen volt intézve a néhainak iránya. Mint hallom a
tékánknak átadni javasolta az öreg Brassai.

388
Mivel Marosi Gergely 1874 októberének elején hunyt el, és ebben a levélben a könyvei eladásáról van szó
(amelyeket előbb az özvegynek Kolozsvárra kellett szállítania), Kriza János pedig 1875 márciusában hunyt
el, így e két dátum között, de feltehetően a másodikhoz közelebb kellett írnia a levelet.
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NB. Az almási Helyneveket megkaptam az apóssától,389 meg Sándor Lajostól390 is a
mult évben.391
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: Töredékes, a levél vége hiányzik. A NB-vel kezdődő megjegyzés az 1. oldalon keresztben felírva található.

389

Sándor János feleségének, Kiss Nériának édesapja, Kiss Mihály árkosi lelkész, Kriza János gyűjtőtársa.
(Életrajzi adatait ld. a mellékletben.)
390
Sándor Lajos (Homoródszentpál?, 1840 k. – Homoródalmás, 1890) ekkor homoródalmási unitárius
lelkészként szolgált. (Életrajzi adatait ld. a mellékletben.) Sándor Jánost onnan ismerte, hogy mindketten
Kiss Mihály egy-egy leányát vették feleségül.
391
Valószínű, Sándor János küldeményéből származott az a két homoródalmási közlemény, melyeket a
Magyar Nyelvőr a Kriza-hagyatékából hozott nyilvánosságra 1896-ban. Vö: Kriza János: Családnevek.
(Homoród-Almás) Magyar Nyelvőr 1896. XXV. (8) 380. (augusztus 15.); Kriza János: Helynevek (HomoródAlmás) Magyar Nyelvőr 1896. XXV. (8) 380–381. (augusztus 15.) (Az adatokat ezúton is köszönöm Olosz
Katalinnak.)
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III. levelezés kriza János halálát követően –
a Vadrózsák utóélete

94. Toldy Ferenc Ferencz Józsefhez. Budapest, 1875. március 27.
Főtisztelendő Tanár Úr,
Fogadja, kérem, hálás köszönetemet azon szívességért, mely szerint a Keresztyén[!]
Magvető újabb köteteivel, Channinggel,392 s legújabban az Unit. Kis Tükörrel393 megajándékozni méltóztatott.
Különös fontossággal bírnak azok rám nézve, főleg egyház- és irodalom-történeti számos és becses részleteikkel melyeket irodalmi tanulmányaim érdekében felhasználhatnom valódi szerencse. Pirúlnék, hogy csak ily barátságos támogatásnak köszönöm azok
ismeretét, ha egy oly könyvészeti organum hiánya nem magyarázná meg irodalmunk új
meg új gazdagodásai körüli tökéletlen tájékozottságunkat, mely kivétel nélkül minden
újabb publicatiókat teljesen registrálna.
Kettős indok, hogy újra is a legszívesebb hálámat fejezzem ki Főtisztelendő Úr jóságáért.
Épen midőn soraimat bezárnám, vettem megdöbbenve és fájdalommal a mi nagy érdemű Krizánk halál hírét!! Tiszteltem őt mint írót, mint tudóst, mint hazafit. ║ Szerettem
mint költőt, mint embert – mert bár személyesen nem ismertem, de levelezvén vele réges
rég óta, mint ritka rokonszenves, szeretetre méltó természet hatott rám mindenkor. Ah
istenem! hát csak ki-kiválnak közőlünk egymás után, kiket életben tudni oly jól esett!
Ohajtottam volt költeményeit összegyűjtve kiadni, s így azok hatását feléleszteni.
Minden íze költő volt. Kértem 1843ban, 61-ben, 68-ban, kértem taval! Elfoglaltsága
mellett szerénysége és megszokott késedelmeskedése miatt nem lehetett belőle semmi!
Holmit álnév alatt adott. Legalább álneveit közölte volna velem: még most is fűzhetnénk
verseiből egy valóban nemes illatú koszorút! Barátjai tán össze tudnák jegyezni mind
azt, mi tőle van e nemben. Tegye Főtisztelendő Úr lehetségessé e szándék kivitelét. A
Kisfaludy-Társaság szívesen nyújtaná segédkezét. A Vadrózsák materiáléjára pedig, legyenek, kérem, különös ügyelettel. Hiszem hogy akadna Kegyetek közt – nálunk bizonyosan – ki a II. kötetet össze- ║ állítaná! A kiadást az Akadémia szívesen eszközölné.

392
William Ellery Channing (Newport, 1780 – Old Bennington, 1842) az unitarizmus apostolaként ismert
amerikai unitárius lelkész és író.
393
Ferencz József: Unitárius kis tükör az unitárius egyház történelme, hitelvei, egyházalkotmánya és
szertartásai rövid foglalatja. Ny. Stein J. M. Kir. Egyet. Nyomd. a Ref. Tan. bet., Kolozsvártt, 1875.
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Istenem! tegyenek valamit, hogy az ő szellemi kincseit megmentsük a hazának, s az ő
neve fenmaradását is biztosítsuk!
Fájdalommal fejezem be derűlt hangulatban kezdett köszönő soraimat. Tegyenek valamit, édes Főtiszt. Úr! Krizának nem szabad egészen meghalni.
Isten Velünk
Lekötelezett szolgája
Toldy Ferencz
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Ferencz József hagyatéka]
Autográf levél, 3 oldal.

95. Hajós Béla Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1875. augusztus 18.
Nagyon tisztelt Pali bácsi!
Becses megbizása folytán van szerencsém, ide mellékelt könyvben Szentiváni Mihály
munkainak első, s mint tudom, egyetlen megjelent kötetét, rendekezése[!] alá bocsátani. – A könyv a kolozsvári unitár. ifjusági olv. egylet tulajdona lévén, szépen kérem Pali
bácsit, majd ha szükséges nem lesz többé, kezemhez vissza juttatni.
Kriza Gyulával tegnap szintén beszéltem a Vadrozsák és becsek felküldése targyában.
Biztat, hogy e hó vegeig készen lesz a letisztaztatással, s akkor azonnal felfogja küldeni,
bár rendezetlenül, mivel ő maga ahoz nem ért, mint mondja. ║
Az életrajzi adatoknak eddig megkellett volna érkezniek m. tud. akad. tag Berde
Aron ur tollábol azon önéletrajzi töredekkel együtt, melyet boldogult Kriza ur iratai közt
talaltak, s melyet e czélból Kriza Gyula Berde urnak átadott.
Fani né[né]meknél voltam s az egész családot a legjobb egeszségben találtam.
Köszönetet mondva a megtisztelő megbizasért, s Pali bacsinak kedves csaladjával
együtt a legjobb jokat kivánva vagyok szerető és
tisztelő öccse
Kolozsvártt, 18/8 75.
Hajós Béla
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Autográf levél, 2 oldal.
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96. kovács János394 Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1875. október 4.
Belmagyar utca 10 sz.
Kolozsvárt, okt. 4. 875.
Nagyon Tisztelt Tekintetes úr!
Minthogy Kriza Gyula sogoromat még augusztus havában elrendelték Kolozsvárról, a
„Vadrózsák” gyüjteménye elküldését rám bizta.
Én egy csomagban a mai postával Demjén László könyvárús utján a Tekintetes úrhoz
fel is küldöttem. Azokat mind Kriza Gyula válogatta ki az édes apja gyűjteményei közül.
Gyulának arra ideje nem volt, hogy rendben szedje. Szegény Kriza ezen a nyáron akarta
rendezni s egy részét átdolgozni; de e nemes tervében meggátolá véletlenül közbe jött
halála. Őszinte tiszteletem kinyilvánitása után maradok a
Tekintetes urnak
alázatos szolgája
Kovács János
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Autográf levél, 1 oldal.
Megjegyzés: Kovács János monogramos levélpapírján.

97. Szász károly395 Péterfi Sándorhoz. Budapest, 1875. december 21.
Nagytiszteletű Esperes ur!
Fogadja legszivesebb köszönetemet, mindenekelőtt a készségért melylyel a megboldogult Kriza nagybecsü leveleit ismeretlenre rám bizni méltóztatott; aztán magokért a levelekért, melyeket a legnagyobb lelki örömmel, sokszor mély meghatottsággal, olvastam át
s melyeket Emlékbeszédemben valóban nagyon is kizsákmányoltam.
Emlékbeszédemet tegnap olvastam föl s ezzel letettem szerény koszorúmat az elhúnyt
dicsőnek sírjára. S most már küldöm vissza az összes leveleket, azon rendben a mint kaptam, hiány nélkül.

394
Kovács János (Fiatfalva, 1846 – Kolozsvár, 1905) Székelykeresztúron, Kolozsvárott és Londonban
tanult, 1872-től a kolozsvári unitárius kollégium, 1873-tól a Ferencz József Tudományegyetem tanára, 1877
és 1891 között az unitárius kollégium igazgatója volt. Kriza János Lenka lányát vette feleségül 1875-ben.
395
Szász Károly (Nagyenyed, 1829 – Budapest, 1905) író, műfordító, esztéta, dunamelléki református
püspök. Kriza Jánosról ő írta halála után az emlékbeszédet (Értekezések a nyelv- és széptud. köréből 1876.
V.), ennek megírásához kérte kölcsön Kriza János leveleit.
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A beszéd az akademia kia-║ dásában fog megjelenni, talán februarban. Akkor legelsö
kedves kötelességemnek tartandom, hálám csekély jeléül egy példánynyal kedveskedni
belőle Nagytiszt[elendő] úrnak.
Hadd fejezzem ki köszönetemet másik becses küldeményeért: saját egyh. beszédei köteteért is. Én Nagyt. úr egyházirodalmi működését mindig tisztelő figyelemmel
kisértem s jól esik most művei egyikét saját ajándékából birnom.
Még egyszer kérem, fogadja hálámat s egyszersmind tiszteletem kifejezését, melylyel
vagyok
Budapest 1875 decz 21.
Nagytiszteletű úrnak
alázatos szolgája
Szász Károly
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 2 oldal.

98. Farkas György396 Jakab Elekhez. Szentgerice, 1876. március 4.
Kedves barátom Uram!
Azon kérésére, hogy mik boldogult püspökünk FT Kriza János Urnak, ha nállam
volnának oly levelei, melyikből az ő életére jellemző adatokat lehetne találni küldeném
fel – En iszonyu sok levelei közzül választottam ki egy csamat[!], de azok átaljában
nem tartalmaznak igen sok adatokat az érdeklett czélra, van imitt amott aző jellemére vonatkozois – ha használni lehet valamit, belöllük, használja – hanem, nem tehetek
rolla, láthatni elég jó indulattal, és bizalommal viseltetett hezzám, de oljan nyilatkazatok
nemigen találtatnak bennök, hogy azokat jellem vonásnak lehetne tekinteni – Külömben
mindenütt aző szelidsége, joakarata, és akos[!] tapintata látszik –, En sakszor[!] említettem neki aztamit néhai Ferencz Császár és Király 1817ben Erdélyben jártakor mondott
valt[!] akkori Gubernátor Bánfi Györgynek: Minden jol van édes Bánfim, csak hogy te
igenis jovagy. Ezis igen jo valt[!], míg a roszszuk hazis[!].
Ez a nagy csomo levél tudom, hogy a postát igen terheli, és ígen költséges, azért hogy
bará-║tom Uramot ne terhelje, én itt kifizetem a postat. –
Ha ezután kapnék valami használhatot, érdekest – felküldöm. –
Az idönk rosz, essös s alj[!] Sáras, hogy alíg képes az afféle nehéz embernek mintén; a
pajtáhozis menni –
396

Farkas György (Kohátfalva, 1800 – Szentgerice, 1882) 1824 és 1836 között ikladi, 1836-tól haláláig
szentgericei unitáius lelkészként szolgált. Kriza Jánossal elsősorban mint marosszéki esperes váltott számos
levelet.
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E miatt a kedély rosz – az egésség gyenge, az ember az életétis megunja – kivált én, ki
már már könyebbülist vártam Kelemen által – s ő elesett, a [- - -] ám. – Mert édes barátom! akár jobb, akár bal kézfelől várjak valakit, sohult sem találok segitségre valot – jok
és becsületes emberek vannak, de a gátra valok igen kevesek. –
En Siga Komával a levelét közöltem, mert tudom mivolt értelme – azt hiszem ő
tudja. Itt mindennek van, mit egyék, mit igyék, de pénze nints – e részben oljanok vagyunk, mit[!] a templom egere – a gabonának semmi ára – a boroknakis csekélj: s – csak
toszigáljuk az életet, s jobb világot várunk, míg kifogyunk belölle – magam biztatom azzal, hogy legalább adossa senkinek nem vagyok, nekemis kevés adosom van.
Isten tartsa meg ott a távolban – tisztelem kedves jo reményü fiát – tisztelem Hajos –
Buzogány Urakat, tisztelem minden ottan élő Unitar Hitrokonokat – azak közt Hatala
Uratis – aki mint Peter megtért. azaz: [-] maradtam
tisztelő barátja
Farkas György
SzGericzén 4k Mart 876
Szgericzei Un[-]
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: A levél írója az o és az a betűket következetlenül használja.397

99. kiss Mihály Jakab Elekhez. árkos, 1876. április 21.
Tisztelt barátom! kedves komám!
Vettem igen becses és bizodalmas leveledet. Az ünnep környéke, maga az ünnep, gyakori halálok, tavaszi dolgok, zsinatra előkészűlő bizottsági foglalkozás, s [-] igazán arra
szoritottak, hogy csak ma küldhetek a feledhetlen Krizánk leveleiből 13-at. Ennyi, hiszem
is, hogy elég leszen.
A levelek márgóira, s nehol aláhúzva is, a veres plajbászolást megtettem, mert csak ott
kell inkább felfognod a czélzatokot – azt te megis érted mind ott. Ha időd leszen, fusdmeg
másutt is, ha ott is használhatna valamit. Különösen kérlek, más szemektől dugva tartani
az 1871 nov. 13-kit a 2-k és 3-k lapokon. Te értessz. Hiszen veled együtt valánk Krizának
rokonszenvben! –
Ha felhasználtad, küldvissza hasonló biztos úton.
A püspökség kérdésében véleményét nyilvánitani papnak bajos – pedig leveledben
kérdéd.

397

Ezt az is magyarázhatja, hogy Farkas György hosszú időn át szolgált Szabédon, ahol mezőségi a-zó
nyelvjárásban beszélnek.
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Elégedjmeg enyivel: a komaságot tiszteletben tartom! – Fő gondnok pedig nem csak
hogy legyen, hanem meg is leszen, Daniel Gábor. –
Élj soká, te, hazánk és státusunk nagyhasznu embere!
ohajtja öszinte barátod
Árkos, 1876 ápr. 21.
Kiss Mihálymk
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 1 oldal.

100. Jakab Elek özv. kriza Jánosnéhoz. Budapest, 1876. október 6.
Tisztelt Kedves Kománém!
Végre némi eredményre jutottam két függőben levő dolgára nézve, mit kedves vejéhez
írt levelemben mellőznem kellett. Sietek azt tudatni.
Többekkel való beszélgetés után örömmel tudatom, hogy az irók özvegyeinek adott
segély élethosszig tartó, csak évről évre utalványoztatik az alapszabályok értelmében. Ezt
kedves Kománém élvezni fogja haláloig, a mit későn adjon Isten. Nem csak, hogy meg
nem szűnik, de Szász Károly miniszteri tanácsos ur szíves volt nekem megigérni, hogy az
1877-ik évi költségvetéskor, a mi novemberben lesz, valahogy egy kevéssel pótoltatást fognak Gyulai urral együtt megpróbálni, mit aztán velem tudatnak. A tisztelt ur a legbensőbb
rokonérzéssel nyilatkozott Kedves Kománémról, és csudálkozott, mikor havonkénti 7 fr.
s pár krajczár nyugdijélvezetéről biztositottam őt. Kétszeris mondá, hogy Gyulai urral a
mondott irányban minden lehetőt megtesznek.
A „Vad Rózsák” dolgában én azt láttam ugyan ezen jó urtól: vennék át bár 1 forintban
példányát, hogy Steintól kedves kománém meneküljön, elmondva az ö háborgatását s
kedves kománém szomoru helyzetét. Ebben is a legnagyobb készséggel ajánlkozott, s komolyan igéré, hogy mindent megtesz, hogy az Akademia ily módon átvegye. De ez lasson
lesz eszközölhető. Okosan s ez időt és alkalmat jól kikeresve kell ebben eljárni, hogy siker
legyen. Kérem tehát kedves kománémot, Steint birja várakozásra, a példányokhoz jogát
tartsa fenn, de további levelem vételéig tettleg el ne hozassa, hogy ha – a mit nem remélek – az Akadémiával elnem sülne a dolgunk, legyen fentartva a másik út a menekülésre;
azon esetben ugy teszünk, mint otthon létemkor beszéltünk róla.
Bocsássa meg a dolog késő elintézését. Ezer baj várt rám visszajöttemkor, száz
akadt nyakamba azóta is. Csaknem roskadok le e dolog miatt. Isten áldja tisztelt kedves
Kománém egésséggel. Legyen erős a türésben. Szeresse kedveseit s bizzék jó embe- ║
reinek jó indulatában. A gonoszok szava ne sebezze szívét, ellenségek azok, nem méltók
bosszankodásra. Az élet koczkája feketét vetett Kománé számára, élete napja homályba
borult; de ott vannak világitó mécsül fia s leánya és veje. Keressen örömet ezekben, ők
tudom igyekeznek azon, hogy szenvedéseit türhetőkké tegyék. Az édesnek a keserüvel
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váltakozásában foly le halandó életünk. Ez emberi sorsunk, min változtatni nem lehet.
Rezignatio és férfias türelem s a létező jónak becsben tartása – ez a mit bölcsen tehetünk.
Isten legyen kedves kománéval, tisztelem szeretteit, tartsa meg bizalmában s jóakaratában
Buda-Pest, octob. 6. 876.
változatlanul igaz barátját
Jakab Elekmk.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Jakab Elek hagyatéka]
Autográf levél, 2 oldal.
Címzés (külön borítékon): Özvegy Kriza János unitarius püspökné ő Nagyságának megkülönböztetett tisztelettel. Kolozsváratt.

101. Nagy Péter398 Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1876. november 29.
Édes Pali
Igéretemet beváltandó értesitem önt hogy gr. Mikó a „Vadrózsák” kiadására 500 ftot
fizetett volt, ez azonban nem fedezte a nyomdai költséget, ugy hogy az elkelt példányok
árát is beszámitva, az özvegy még 198 fttal adósa Steinnak.
Remélem egéssége az olta helyreállt, s ha ez így van, megtanulta hogy magát kimélnie
kell, a mire nagyon, de nagyon kérjük barátjai. Pestről hazajövetelem olta időmet a hivatalos teendők anynyira igénybe vették, hogy egyebet semmit sem voltam képes tenni;
de remélem már lesz egy kis üres időm, s lekaphatom azt az igért beszélyt. Isten áldja!!!
szerető barátja
Nagy Péter
Kolozsvárt, november 29én, 1876.
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Autográf levél, 1 oldal.

398

Nagy Péter (Kolozsvár, 1819 – Kolozsvár, 1884) 1866-tól református püspök, előtte kolozsvári lelkész és
a kolozsvári főiskola természettan tanára volt.
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102. Jakab Elek kovács Jánoshoz. Budapest, 1876. december 15.
Tisztelt Tanár Úr,
kedves barátom!
A bizonyitékot Sz. K-nak399 rögtön átvittem s újabban fölkértem mind a nyugdij lehető
emeltetésére illetőleg az irói segély magasb mértékben kiszabására, mind a Vad Rózsák
készletének bár mely mérsékelt árban átvételére, hogy kedves kománém Stein 300 for.
követelésétől valahogy szabaduljon meg. Minden kitelhető jóakaratot igért. A siker az
alap erejétől függ, mert Kriza iránt átalános[!] mély az érdeklődés minden tudós-körben.
Erről mihelyt eldöl vagy én tudósítom vagy Gyulai Pál, kihez rögtön irjanak, hivatkozva
a Sz-nál levő bizonyitékra. De azonnal, mert a költségvetést a jövő héten megcsinálják,
s akkor dől el a dolog. Ki tudja, lesz e oly jó hangulatban a Társulat vezetősége egy év
mulva? És leszek e én itt, hogy tapossak benne?
Ön jutalmaztatása már most jókor jő fel, akkor ne röstelje egy kis levelet irni hozzám,
csinosan kérve benne Hanzely ő nagyságát – adott szavára figyelmeztetőleg – hogy elintézésénél mutassa meg tettleg jó indulatát. Én aztán hozzá fölviszem s magam is meg kérem.
Tisztelt kománémnak mondjon tőlem minden jó kívánságot, kivánom neki a tűrelem,
keresztényi önmegadás és valódi női lelki erő azon mértékét, mely elhordoztatja vele sorsa
sanyaruságait s életének oly hirtelen történt oly roppant megváltozását. Én tisztelni fogom
amig élek őt és férje emlékét s kérem hozzám és az enyimekhez való baráti bizodalmát.
Sajnálom, hogy a kis uj magzat keresztelőjén jelen nem lehetek. Vén embernek – minő
vagyok – télen nem tanácsos utazni. Meg köszönöm, ha novembertől áprilisig levéltáram s szobám barlangja melegében kihuzhatom az életet. Sokat betegeskedem nagyon.
Összeroskdt(!) testi alkatom s kivált kedélyem elvesztése pusztítólag hat a physikai részek
gyöngülésére is. Különben az enyimek pótoljanak engem. Ők bizonyára szeretik [-], a kicsinek [-] egyik növekedése s bene[!] a szülőknek örömet szívből kívánnak. Én köszöntöm
az anyát, az apát rokonszenvvel üdvözlöm s a keresztelés ünepélyének[!] vidám lefolyását
szívből kívánom. ║
Egy pár igen jellemző tartalmu vagy élete nagy fordulataiban őt felmutató levelét
kedves Krizánknak nejéhez ohajtanám látni, de hamar[?], mert uj évre be is lesz küldve
Főtiszt. Ferencz J. urhoz – ha betegség nem gátoland.
Isten áldja minden jóval, tartsa meg továbbra is szíves indulatjaiban
Buda-Pest, decz. 15. 876.
tisztelő barátját
Jakab Elekmk.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Jakab Elek hagyatéka]
Autográf levél, 2 oldal.

399

Sz. K. = Szász Károly
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103. Jakab Elek kovács Jánoshoz. Budapest, 1877. június 21.
Kedves jó barátom!
Mindjárt két hónapja eljövetelünknek s nem találkozásunknak. Fájó, gyötrelmes
és – higyjék el – egész házunkra. Nagy megrázkódtatáson vitt át a sors. Aggódalmom
folytonos, ha nem rosz jő e ki abból, mit a jó keresése ösztönénél fogva s indokából tettünk. De fájdalmunk igen nagy része barátunk, igaz rokon keblü barátunk elvesztéséből jő. Önök első helyen állnak itt. Mintha szívökben lettem volna, ugy meggyőzödtem,
kedves barátom, a Kriza-háznak hozzánk való igaz szeretéről. Sokat áldoztak érettünk,
sokat nyugtalankodtak. Résztvettek bunkban. Az isten, az egek irgalmas istene áldja meg
érette önöket mindnyájokat. Én és családom soha el nem feledjük, mily hívek, igazak s
jók valának hozzánk életünk leg válságosabb pillanatiban. Én is híven ápolom önök iránti
barátságunkat szíveinkben. Ha alkalom jő, megmutatjuk, hogy tudunk szeretni és áldozni. De az isten hasonló sorstól őrizze meg. Ne válaszsza el egymástól egyéb, mint a késő s
csöndes halál. Örvendjenek egymásban, szeressék forrón egymást s ránk – tisztelőikre s
hív barátaikra – ezutánis emlékezzenek meg.
Nem neheztel e az én kedves Krizaném, drága komám asszony, hogy nem táviratoztam volt? S nem is írtam eddig? Oh ne nehezteljen! Nehéz volt a szívem örökké. A kiknek
írtamis, nem ugy írtam, a mint kellett volna! Most valamivel nyugodtabb vagyok, csak
valamivel! [-] irok, keveset s zavarosan, de őszintén.
Mi élünk, egésségünk van, sok bajjal küzködünk, miket nincs miért emlitenem, bajos
az új állapothoz szokás, írtóztató a kiadás, csekély a kényelem, ahoz képest, a mit elvesztettünk, gyakran van csüggedés szivünkben, vágyakozás a drága haza felé, s elhagyottink
közé. De hát nem lehet, mert a felköltözés rémitő pénzt nyelt el. Viseljük keresztünket.
Együtt vagyunk, együtt türünk, szenvedünk, s várjuk a kifejlődését a jövönek.
Kedves Krizáném! Az ég legyen a maga házanépével. Köszönöm szeretetét s jóságát
enyimekkel együtt. Emlékezzék ránk, mint igaz jó barátira s tartson meg jóindulatiban.
Ha nem irásom bántotta, kérem, esedezem bocsánatát. Leányom írt, vegyék ezt pótlásul.
Edes János barátom! Ön egészen lekötelezett engem. Jó volt hozzám, mint én tán nem
lehetek soha. Áldja meg érette az Isten minden áldásaival. E levél legyen hálám s rokonszenvem örök tanubizonysága.
Tisztelt Lenka hugom! Legyen állandó az ön öröme kis angyalában ║ s szerető jó és
gyöngéd férjében. Őrizze meg az enyimek emléket nemes szivében, mint mi megőrizzük
önét, amíg élünk.
Fűzzön össze minket az igaz önzetlen barátság egy állandó szereteti viszonyba.
Számitsanak ránk, mint legjobb emberökre, mi is legkedvesebb barátink közé sorozzuk
önöket.
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Kedves nőm, Rózám, Ilonám, Józsefem velem együtt tisztelik s az élet minden javát s
boldogságát kérve számukra én vagyok s leszek a mig élek
Kedves jó barátom!
Buda-Pest, jun. 21. 877.
igazán szerető és tisztelő barátja
Jakab Eleksk.
U.i. Gyulának mondják meg, ha látják – legszívesb tiszteletemet, én ügyéről nem feledkeztem meg, mihelyt adatom lesz, mindent megteszek érdekében. A Vad Rózsák-ért is
szólok majd a maga idejében, már egyszer emlitettem volt Szász K-nak, de ő azt mondá,
majd a költségvetéskor – ha lehet – valamit ismét probál.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Jakab Elek hagyatéka]
Autográf levél, 2 oldal.

104. kovács János Jakab Elekhez. kolozsvár, 1878. március 2.
Szeretve Tisztelt
Kedves Elek bátyám!
Jan. hó 29-ről keltezett becses levelére, mely nekem örvendetes hirt hozott vala, még
csak most válaszolhatok. Mert a nagy érdeklődéssel kísért és szép rendben lefolyt körvizsgálatok után is, nekem szűnidőm nem volt, sőt még azután voltam jobban elfoglalva. Ez
mentse ki késedelmemet.
Rendkivülileg megörvendettem vala annak, hogy elvül kimondották, miszerént ezután
mindenik semester végeztével 100-100 forintot kapunk. Hisz épen ezt óhajtottam, hogy
legyen valami határozott összeg, de biztos. Hogy arra legalább ║ lehessen számitani s ne
kelljen mindég kunczurálni. E szerént én nemhogy neheztelnék, de nagy hálával tartozom
Elek bátyámnak szíves közreműködésiért; mert a nélkül nem lett volna semmi a jelenlegi
nyomasztó pénzviszonyok között. Én már a Keresztelőt szinte meg is tartottam, de még a
honorárium nem érkezett meg. Talán csak nem fog elmaradni?...
Péterfi barátommal mindent eligazitottam utasitása szellemében. Azt hiszem eddig a
Képeket s a 20 frtot az ő levelével vette is. A Küldött Képek közül az egyik jobb és tisztább
azért azt fellehet használni. A másikat a hátán levő sajátkezü irásáért küldöttem, melyet
én irattam volt fel, a mikor azt nekem adta szegény Apám. A pénzt illetőleg örömmel
tudósithatom, hogy az elküldött 20 frttal együtt már ║ kéznél van 60 frt. Én egyedül 43
frtot gyüjtöttem össze. A Kiss Mihaly – Sándor János és Vásárhelyről a Biás úr közben
járásai folytán. E szerént tehát a kívánt összegnél már 10 frttal több van, de ha szükség
lenne még, könnyen lehet összeszerezni. Épen ma jára nálam N. János barátom s abban
állapodtunk meg, hogy csak a kép jól sikerüljőn. Elek bátyám inkább többet is ajánlhat.
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Én különben teljesen megvagyok győződve a felöl, hogy senkinek annyira szivén nem
fekszik, mint Elek bátyámnak a kép sikerülése. Áldja meg a jó Isten érte!...
Arról szó sincs, hogy az életiratért járulandó honorariumából elfogadjunk a képre,
mert már van elég. s különben is Elek bátyám soha le nem róható hálára kötelezett minket az életirat által, melyben, mint Ferencz József püspök mondá elragadó részletek vannak. Alig várjuk, hogy megjelenjen. A Gyulai Pál beszéde nagy hatást keltett. Valójában
║ klassikus beszéd. A vége nagyszerü. A szigoru kritikus, ugy látszik jól ismerte. Bizony
az angol költöket senki se tudta volna ugy leforditani, mint a néhai. Ha még egy pár évig
élhetett volna, Burns műveit bizonyosan lefordittattam volna vele, mert már rá is vettem
volt. – Sic fata volunt!...
A leveleket, részvét iratot, a Gyula skizzejét400 is készséggel rendelkezésére bocsátjuk
s elküldheti a Székely Kereszturi Középtanodának. A Dávid Ferencz életiratát illetőleg
majd irok külön. Jelenleg rajtam kívül jól vannak. Én egy kissé megvagyok hülve. Anyám
s Lenke az illetőket csokolják s Elek bátyámat szeretett fiával együtt tisztelik. Én is a hölgy
koszorunak kezeiket csókolom, s Elek bátyámat Józseffel együtt melegen üdvözölve s
tisztelve maradok
hálás tisztelője
Kolozsvártt, marcius 2. 878.
Kovács János
Lenka várja a Komám levelét, a kicsi Lenke pedig már jár s beszél. Kérdeztem, hogy
mit küld Kereszt Mamának, s a kicsi kezét a szájához teszi, megcsokolja a 3 ujját – s azt
küldi.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 4 oldal.

105. Péterfi Sándor Jakab Elekhez. Hévíz, 1878. április 17.
Tisztelve szeretett Barátom!
A mivel véletlen kedves leveledben benyitottál, szintén azzal vagyok kénytelen ösbudai lakodba kopogtatni. Késtem feleletemmel nehány napot, mert sürgös, idömet
s lelkemet igénybe vevö irással valék elfoglalva. Teis azért, ki lélektani tapasztalatból
isméred az e-féle helyzetet, bocsáss-meg! mert a Mát. VI. 15. szerint, ez a „Conditio
sine qua non.”401 Egyéb aránt az én elvem szerint nincs oly baj, melyet igaz akarattal

400

Skizze (ném.) ’vázlat, vázlatrajz’. Itt Kriza Gyula édesapjáról írt biográfiáját érti Kovács János a skizz
alatt. (Ld. a dokumentumoknál a 3. szám alatt.)
401
conditio sine qua non (lat.) ’elengedhetetlen feltétel’
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jová ne lehetne tenni; e pedig a bajok közt nem a non plus ultra.402 Tehát, hogy a dologra térjek, minden esetre kedvesen meglepett leveled. Örvendek látva munkásságod
eredményjében tégedet – miként embernek az Istentis ez úton adatott láthatni, látva
hogy élsz és munkálkodól. Örvendek, hogy teis azon angyalok közül vagy, kik a Kriza
sírjára mutatva mondják: Nincsen itt, feltámadott! Örvendek szép és jó lelked azon eszméjén, hogy leveleitis megmenteni akarod a feledés porlasztó sírjától. Örömöm koronája
pedig, hogy azokról is, mint élőkről emlékezhetél, a kiknek életében és jollétében van
életed és boldogságod forrásának föfö ere; értem a fejér galamb-fiakból és édes anyjukból
álló s kolozsvári paradicsomába, galambpostaként ősi fészkébe vágyó szeretteid körét. Én
imádkozom és meg-nem szünöm kérni az Istent, hogy ez örömemimet tegye állandókká
teljes életemben – .. én pedig örökké szeretném élni!!
A mi pedig már kérdéseidet illeti. Én örömest adom szózatomat kegyeletes inditványodra, sőt kész vagyok arrais, hogy nálam lévő többi leveleit hozzád felküldöm.
Török Áron épen leveled érkeztekor nálam lévén, igérte, hogy a néhai Inczefi leveleit-is
öszvekeriti s hozzám küldi csatlakozás végett. Szeretném tehát, hogy szándékod végrehajtásával engednél egy havi időt – legfölebb Május végéig elvárnál velök és megirnád
addig, felküldjem-e azokat és a nálam lévöket vagy ne? Véleményem szerint azokat egymással ismét és örökre egyesiteni tenné teljessé kegyeletes szándékodat. A Kriza életrajzából, ha a keresztény magvetőn kívül egy külön példányban is kiadod, kérek számomra dijja fizetésének feltétele mellett egy példányt. Szász Károly Ő Nagyságais szives volt
„Emlékbeszédét megküldeni. Krizának egy arczképét-is külön igen kedvesen venném, illő
arán[!] természetesen.
Nem haragszom Steinra. Ő velem jót tett s nem leszek soha és semmi esetre háládatlan hozza, én azt mondom az Isten őtet áldjameg! Most egy fűzet temetési szent beszédek tisztázásán dolgozom, melyeket ismét ║ neki kell adnom, még pedig képzeld minő
adosságba? Négy év leforgása alatt tett helyettem életbiztositási dijt a Victoriának, melynél elvesztettem 280. forintot és most ezt kell ledolgoznom. Sulyos csapás rajtam! Mivel
azonban becsűletkérdés, kárban nem szabad hagynom. Igy-is jó, hogy elvár. Nem csak
vár, hanem a mint egy Szigetvári Klein Gyula nevü Dr. Rabbi igérte s kérve kért, hogy
beszédeimet engedjem általa németre fordithatni s én Steint, mint vevö tulajdonost kértem, ö a forditás jogát nekem ajándékozta, hogy rajtam segithessen. A német forditás
kiadására ugyan, a haborufélelem miatt, vállakozó még nem akadott, irja Klein Ur, de a
munkával és reménnyel nem hagyfel.
Irok még mind szakadatlan másnemü beszédeket is; de lassan haladhatok, mert minden reggel 2-3 oráig bizonyos láz van rajtam; e mellett a szegénység bús gondjaiis, mint
bizonyos szellemi láz: sokat levonnak munka idömből.. de azért még-is küzdöm; sok van

402

non plus ultra (lat.) ’ennél nem tovább’. Gyakran főnévi jelentésben valami utol nem érhető jelölésére
szolgál.
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hátra, mit megirni szeretnék. Bizonyosan, hamarább kifogyok életem nappalából, mint
teendőimből. 1817. April. 5en születtem volt, 61. éves legény vagyok!
A mit az áldott emlékü David Ferencz emlék-alapjáról irtál, becses figyelmeztetésed igen
helyén van. Népünk azonban 1871. olta évről évre csak a jobb évek reményjével vigasztalja a
folytonos terméketlenség miatt elborult életét. Lehetetlen, hogy oly sok idö mulva jobbra ne
forduljon sorsunk. A körömben élök mind – most mind szegény földmives nép lévén, el-kell
várnom e kérdéssel az aratást. A mult évben a nyugdij intézetalap rovatalával – az előbbi
években a zsinati költségek rovatalával küzdöttünk. No de: jobb jövöt várunk, lehetlen jobbra ne fordulni sorsunknak, a mikor aztán egyszerre kipotoljuk mind azt, a mit elmulattunk.
Tán a háboru átkát a mindenható angyali elforditják hazánkról.
Még legalább egy leveledet válaszul a függö kérdésre tiszteletteljes bizalommal kérem.
Nálunk még csak most, csak e héten kezd szembetűnöleg tavaszodni. Tán a tavasz
is – a közel oláhhonban táborozo muszkaseregtől iszonyodik. Nálunk a nép azt beszéli,
hogy a muszka és oláh közti ellenkezés, csak tettetés, a medve a farkas és rokával, ámbár
kisebb vadak, de egy prédára lesnek. Ne hidj komádnak se! mond a székely.
No de most veszem észre, hogy eléggé kibeszéltem magamat. Fogadd őszinte
legszivesebb üdvözletem; lelkem szentek szentjétől áldott nőddel és szeretteiddel együtt
szerencsések. Istentől és embertől áldottak legyetek. Kegyes jo emlékedet továbbrais kérve és várva, maradtam
tisztelve szerető barátod
Héviz, 1878. Aprilis 17.
Péterfi Sándor mk.
unitárius lelkész
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 2 oldal.
Címzése: Országos levéltár-igazgató méltóságos Jakab Elek Urnak, teljes tisztelettel, Bel-ügy
ministerium. erdélyi leveltárnál Országház a Várban. Budapest.
Megjegyzés: A rövid és hosszú magánhangzók olvasata bizonytalan. A pecséten: Budapest – Vár,
délelőtt 23/4 (rajta: Fr. 5 kr.)

106. Farkas György Jakab Elekhez. Székelykeresztúr, 1878. május 1.
Kedves Barátom Uram!
Köszönöm elsőbben azt, hogy szegény néhai nőmról meg emlékezett, s ismét nyilatkozatát nyilvánitatta, bizony Kedves barátom Uram, 53 éveket igyütt tőlteni, és pedig
tűrhetőin jol – szép idő. de ennek így kellett lenni, már én következem mert 79 év nehezült vállamra, aztan igaznak kell lenni: Leni us aut C(r)itius sokszor[?] praperamus403
403

lenius aut critius (lat.) ’gyengébben, vagy bírálva’; p(r)auperamus (< paupero lat.) ’szegényítjük’
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az Uram[?]. En nemisbánom, mert már terhes réám nézve az élet, kivált az uljan terhes
Élet, mint az enyim, Édes barátom Uram! 79k éves korabanis mindig repitalni,404 tanulni,
a nagy baj – hanem Deus nobis [-] haec atia firtis[?].405
Meg irta volt, hogy a Kriza nehai Urral tett levelezéseimet adnám oda hagy[!] hagy[!]
adná a Kereszturi iskolának. – En nem emlekszem, hogy [-] tőllem afféle levelek – mert
en nem küldöt-║ tem fel afféle magános négyszem közt törtint levelezéseket, mert azok
töbnyire oljan tartalmuak vultak, hogy más felekezeteket sértettek volna, az iljenek pedig
a Kriza Ur rénomiját[?]406 sértettik volna, s igy nem láttam tanácsosnak Szász Károly
Ur eleibetálalni. S.a.t. ha azomban netalám[!] léteznének ulj leveleim, amelyek meg
erdemelnek a használatot, ám lássa mit csinál veluk –
Sig407 a komámtul éppen most jövik haza, ök mind jol vannak Tisztelik barátam
Uramat kedves Családjával.
Enis tisztelem drága kedves nejét akit én mindig betsültem, s betsülök míg elek – Isten
tartsamégezkint gyermekitis –
Tisztelem Hajos János Urat – Buzogány Aron Urat, s másokatis nevezetesen meg orvos Schulek Urat aki szemem világ át[!] viszsza adta – tisztelettel maradtam
édes Barátom Uramnak
tisztelo barátja
Szkeresztur 1en Maj 878
Farkas György
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: Nagyon nehezen olvasható kézírás. A vesszőt, pontot sokszor gondolatjellel helyettesíti. A magánhangzók használata bizonytalan.

107. kiss Mihály Jakab Elekhez. árkos, 1878. május 1.
Árkos 1878 május 1.
Nagyon tisztelt barátom!
A Kriza kedves emlékü püspökünk életrajza megirására szükségelt és általam kezedre
küldve volt eredeti leveleit a néhainak hogy a Kereszturi gymnasiumunk könyvtárának – ottani elhelyezés és az idök során át megtartás végett – megküldjed, a felől nemhogy kifogást
emelnék, söt nyilvánitom, hogy kedvem szerint és örömemre teended, azaz, beléegyezem,
annális inkább, mert részint esperes társaim is erre hajlandók, – részint azon levelei ║ hoz-

404
405
406
407

repitálni (< repeto lat.) ’ismétel’
Deus nobis (lat.) ’a mi Istenünk’
rénomé (fr.) ’tekintély, dicsőség, hírnév’
a sor mellett Farkas György kézírásával: „Signar deit [-]”
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zám rokonilag bizalmas hanguakis, amire csak büszke lehetek ott a könyvtári nagy nyilvánosságnál. – Neked pedig ezen nemes ötletedért és eljárásodért köszönetemetis nyilvánitom.
Reménylem, nem leszek terhedre, ha arra kérlek: mond különös tiszteletemet alkalmilag egy pár előttem nagyon kedves miniszterialis hivatalnokoknak: mtgs Szász Károly
és Buzogány Áron uraknak! –
Neked pedig csak életet, erőt és egességet kiván az, aki – ha ezeket birod, – azeléten[!]
keresztül nem fog félteni tégedet.
öszintén tisztelő barátod
Kiss Mihálymk
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 2 oldal.

108. Török József Jakab Elekhez. Erzsébetváros, 1878. június 5.
Erzsébetváros Jun. 5. 1878.
Méltóságos Igazgató Ur!
A jó minap tisztelendő Péterfi Sándor esperes urral találkozva meg emlité miszerint
Méltóságod szent célja néhai nagy emlékű Kriza püspök urnak emlékét megörökiteni: e
célból a néhai leveleit ohajtaná egybe gyüjteni. E szép terv létesitése céljából bátor vagyok
én is három darab levelét a nagy e. néhainak ide zárva Méltóságodnak meg küldeni. Az
egyik levél az egyh. énekeknek általam orgonárai ki dolgozását tárgyazza, – a dicséreteket
még Kr. életében kidolgoztam és kiküldöttem – most a zsoltárokon dolgozom, hogy ez
által leg alább egyes egyházaknak szolgáljak – mint tavaly a torockóinak és a jövő hóban
meg kűldendő vagyok a Szentgerliczeinekis —
Sok volna miről Méltóságodnak irhatnek, hogy magam expectorálhassam408 – hanem
majd egy „pro memoriam” mindent napfényre hozand – ha már nem leszek.409
Fogadja Méltóságod legmélyebb és igaz őszinte tiszteletemet, ki is öröklök
Méltóságos igazgató urnak
alázatos szolgája
Török Jósefmk
tanár
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 1 oldal.
Megjegyzés: a lap hátoldalán a felirat: T. Török Josef ur küldeménye Krizá-hoz. 1878. jun. 5.
408
409

exspecto (lat.)’ vár, sejt, elébe néz, elvár’
Péterfi Sándor ceruzás megjegyzése e mondat után: Elmaradt.
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109. Péterfi Sándor Jakab Elekhez. Hévíz, 1879. január 7 – február 23.
Kedves, tisztelve szeretett Barátom!
Magam csudálkozom, hogy történhetett meg, hogy leveledre levelem fél év olta
maig haladott. Én őszintén bevallom, a nélkül hogy vétkemet a postamesterek nyakába rázni kivánnám, hogy az egész az én halogatásomon mult.410 Irtam Török Jozsefnek
Erzsébetvárosra, Török Áronnak, Ferenczi Lajosnak F. Rákosra. mindenik dicsekedett vele, hogy becses levelei vannak a b. e. Krizatól; de csak Ferenczitől nyertem három darab levelet, azt-is ugy, hogy másoljamle és az eredetit küldjem vissza neki. Ismét
irtam Ferenczinek, hogy eredetiben kell a levél, mondjon-le feltételéről, de lemondását
maig varom. Török Áron-is akart, de maig nincs eredményje.411 Török József utóbbi
felszólitásomra azt mondá, hogy kezénél lévő leveleit közvetlen kezeidbe kűldötte. Igy tusakodtam (tollal természetesen) hogy neked adott szavamnak eleget tehessek; maig eredmény nélkül! Pedig az eredményt meg mind reménylem és bizton várom. Folyó hó 21.kn
Török Aronnal elkezdjük a köri visitatiot s annak alkalmával nyelbe ütöm ezt a fejszét-is
minden esetre.
Aztán szolgáljon mentségemre az az eset, hogy én legszivesebb akaratom mellett se
tudok anyit irni (levelet) mint amenyit irnom kellene s akarnék is ha lehetne. Hévizen egy
9000. forintba került szép községi iskola épült, van benne 3 tanitó, van 220. iskolakötelezett s ez a Közoktatás Űgyi n. mélt. ministerium kegyes pártfogásának hozzájárultával
ugy jött létre, hogy a homályban müködö tényező és rugó, mely az egész ügyet mozgásban
tartottam s maig munkásságban tartom, az elnök, a jegyző, a levelező, a naplóvezető, a
számoló, a mindenekért felelős az utolsó darabonti szolgálatig, én vagyok. Es lennem
kell, mert a többi ténye- ║ zők csak névvel azok, a kiknek lenniök kellene.412 Ez okból
az iskola nekem anyi munkát ad, hogy papi és és[!] esperesi hivatalom hasonlitásba se
tehetö vele. Pedig mind ezek csak időmet, életem legdrágább kincsét emésztik-fel s csak
önfentartásom érdekében teendő munkáiban gátolnak; nem hogy valami – az életre
nélkülözhetlen anyagi jóval jutalmaznának; hanem inkább szegényitésemre folynakbe
szemlátomást. De mind ezt csak önigazolásomra hozom fel; nem panaszlok, önkényt viselt kereszt vállamon!
Aztán, kedves Elekem! ha már oly sok idő olta nem irtam, engedjmeg, ha kipanaszlom
magamat.413 Irtam, mind ezek daczára, ket fűzet egyházi beszédeket a mult 1878k-évben.
Az egyiket September végével teljesen elkészítve felküldöttem Stein János urnak; teljes reménnyel valtam[!], hogy ha egyházi beszédeimmel, a tökéletesedés utján haladva,

Péterfi Sándor kézírásával a lap szélén a következő megjegyzés szerepel: nb. Kriza halál [- - - - -]
Péterfi Sándor kézírásával a lap szélén a következő megjegyzés szerepel: Irtam Januar 7.kn de felbekellett
szakasztanom egy véletlen eset miatt.
412
Péterfi Sándor megjegyzése: Ingyen itt senki sem akar meg a legszentebb ügynek se szolgálni.
413
Péterfi Sándor megjegyzése a lap szélén: Irtam Januar 15.
410
411
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fennebb állok, mint állottam az eddig kiadott 11. füzet bármelyikével, megveszi Stein;
de szörnyen csalatkoztam. E korszak mostohaságára, egyházi irodalmunk pangására,
a Victoriánál szenvedett kárvallásaira hivatkozott és a kiadást nem vállalta. Dolgoztam
tovább egy évnél! többet mint a ki szánt vet és imé! semmit sem arattam, hijába vetettem! Innen következett fejemre az a csapás, hogy az első magyar ált. biztositó Társaság
Főűgynökségének 124. forintra nött adosság és perköltség fejébe, mielőtt végrehajtás
utján vétetett volna eleget, eladtam őszi olcsó árban az évi szűk termés miatt szűköngyült
kenyérnek valómat csak nem az utolsó szemig, hogy ezen régi adósságomat végezhessem.
Jött a 3k csapás is végre. Harmadik éve már, az Olt árja harmadikszor tevé tönkre,
másadik kapálás után, szép reményü törökbuza termésemet Julius elején-is. Augustus
elején-is. Ismét – tehát és ismét semmivel állok terhes kötelességeim mellett ezer
becsűletmunkával elárasztva még mind népes családommal az életben. Örök busulás,
aggodás férgei emésztnek, mint a szú a fát szokta emészteni. Égek, nem élek. De nem
égek mégis-el, mint a Mozes csipkebokra a pusztában.
Őszintén, nyilt szivvel irom Isten elött, a mit irok. Lelkemre ║ felelek minden szóm
valóságáért. És imé! ezen helyzetben áll az oka; hogy levelezéseimmel mindig hátralékban állok; sőt néha, mint a rosz adós, el-is felejtem, kinek mivel vagyok adós? Kérlek
ez-okból bizva nemes barátságod részvétére, bocsássmeg erötlen barátodnak, kinek az
életben legföbb bánatom, hogy pontosan levelezni, mint illenék, képes nem vagyok. Jobb
jövöm édes reményjében igérem, hogy vétkes mulasztásomat kipótolom, ha élek, a jövö
Zsinatig. Addig mindent, a mit lehet, összeszedek s viszem oda magammal.
Arra-is tiszteletteljes bizalommal kérlek, hogy ha teheted és időd van, gondolj rá:
nem lehetne-e Budapesten egy vállalkozóra akadnom, ki az imént említett egyházi
beszedeim fűzetét bár anyi áron, mint Stein ez elött, megvenné és kiadná? Ezzel nem
csak Steint lepném-meg, de magam-is nagyon-nagyon meglennék vigasztalva jelenlegi
helyzetemben. 414
Mellékeltem 3. levelet bizalmasan azon szives kérésemmel, hogy légy oly kegyes,
adandó alkalommal küld vissza nekem. Az elismerés Dr. Klein Gyula urtól vet nemű fényt
munkáimra; Stein mentegetődzése és engedékenysége fentebb emlitett beszédeim nem
vállalkozásának igazolására és a második levél Kleintól szép reményeim meghiusulásának
ideiglenes bevégzett történetére. Legutobbi levelében (ezt honn hagyám) felel a két könyvárus is benne: a Bosznia miatt elterjedett aggodalomra, mely a kiadó könyvárusokatis
zsibbasztja sat.415
Mily édesdeden lepett meg tehát a f. év 3k napján érkezett leveled a kedves emlékü
Kriza képpel? azt én megirni képes nem vagyok. Mily ritka szerencse? mily ritka öröm
rám nézve az e féle, anyi szomoru csalodással telt év után! Ezerszer fennebb jutalmazva
és tisztelve érzem magamat általad, mint sem érdemlettem. Isten áldjonmeg érette, soha

414
415

Péterfi Sándor megjegyzése: Irtam Januar 21kn
Péterfi Sándor megjegyzése a lap szélén: Irtam Februar 10kn
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se feledemel, szent kötelességemnek tartandom míg élek meghálálni, Isten tartsameg
közhasznu életedet szeretteid áldott körében.
A visitatiotis maig elvégeztem Török Áronnal a környeki jegyzövel. Látom nekiis sok
a gondja, ezer a baja, melyekben nyakig uszik. Hanem Ö könnyebben viszi, ifju, erős és
tehetős ember.
Igérte416 volt több izben, hogy a Inczefi b. e. espereshez irt Kriza leveleket megkeriti.
Maig nem tett eleget adott szavának. Késedelmeim egyik oka ő. Ötet vártam. Isten veled!
Isten áldása házadon. Tartsd meg szives emlékedben örökre hű baratodat!
Péterfi mk
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 3 oldal.
Címzése: Jakab Elek barátomnak öszinte hiv tisztelettel. Budapesten.

110. Péterfi Sándor Jakab Elekhez. Hévíz, 1879. február 24.
Tisztelve szeretett Barátom!
Még az év kezdetén irt becses leveled vételével éreztem: hogy engemet a te baráti nemes részvéted anyira lekötelezett, hogy ön lelkem vadját se tudnám kiállni, ha
nyilvánitott kedvencz akaratod létesítésében segéd kezet nem nyujtanék. Am de nehéz
nekem legszivesebb akaratomat-is érvényesitenem; mert halommal áll utamban a figyelmemet egészen igénybe vevö sok irás s idöm még mind nincs az irásra elég a napok mostohasága miatt, melyek kényszeritnek zajos családommal egyetlen szobába szorulni, mely
nappal alig enged egy pár orai csendet; éjjel pedig már lámpa mellett se igen irhatok…
aztán lelkemis nap estig a zaj és gond közt anyira elfárad, hogy az éji nyugalmat nem
áldozhatomfel életem koczkáztatása nélkül. Meg emészt a mindennapi élet gondjainak
féregserge. Lankadok.
Munkám fő jelleme, a másnak és többnyire ingyen dolgozás. A közelebb mult héten
például irtam beköszöntőt egy jóbb ekklézsiába menő szegény papnak. Az előtt való héten irtam ugyan annak a kibucsuzót. Az előtt egy felebbező folyamodványt a bpesti itélő
táblának. Felmentési folyamodványokat és okmányokat egy katonának. Meg az elött és az
elött jártam és dolgoztam a visitatio munkájában. S ime! csak egy pillanatra vissza tekintve elbámulok, hová lesz rövid életemből – mentől hanyatlásra sietőbb annal becsesebb
napjaimból nap nap után, hét hét után.
Azonban még-is élek még és teszek, ha csiga modra haladva is a mit lehet. Igy most,
például, megtehetem magamnak azt az örömet hogy kedved szerint ide zárva küldöm b.

416

Péterfi Sándor megjegyzése a lap szélén: Februar 23kn
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e. Krizánk leveleit rendbe sorozva évről évre egymás után könyebb áttekintés, kiegészités
kedvéért. Értem azon leveleket, melyeket már ║ kiküldöttem neked s ha azokatis ezekhez
csatolhatod, sok tekintetben kiegészítik egymást.
Ezen leveleket gondos kezeidbe küldenem reám nézveis csak szerencse. Míg azok az
enyészettől mentve lesznek, addig én-is élek a Kriza életének és munkásságának emléke
körében.
Ezen levelekben rólad-is gyakran emlékezik a b. e. püspök. Csak anyiból-is lelkem
elött áll, hogy rokon lelkek voltatok a munkában és feleitek szeretetében egyek voltatok.
Engem különösen siromba kisér a boldogitó édes őntudat, hogy ti ketten valátok, kik kezet fogva felkaroltátok ügyemet s igámat és terhemet megkönyitni örömötöknek tartátok.
Emléketek lelkem szentek szentjében él.
N. b. Nekem a te leveleid-is mind meg vannak 1837. óta. Nem oly sokak mint a Krizáé;
de mondhatom: mentől kevesebbek, annál becsesebbek. Hát ha még ugy irhatnál, hogy
nagyitó üveg nélkülis olvashassam? Vagy ha már neked se lehet másként csak irj mégis…
csak hogy irhass! kedves, boldogitó nekem látni ottan ottan[!] nemű jelét, hogy érkezel
reám-is gondolni.
Kedves Elekem! Egy nagy kéresem van hozzád. A mult évben irtam egy füzet egyházi
vasárnapi és innepi beszédet. Stein Jánost megkínáltam, de nem vállalta. Hiszem, hogy
okadása igaz beszéd. De hát azért válogatott s gondosan öszve irt munkáimat csak ugy
könnyedén félre dobhatom-e? én ki anyi időt áldoztam rá! Irdmeg nem tehetnéd-e, hogy
kiadót keress Budapesten?
Kértem Főgondnok D. G. Urat pártfogásra, de még csak nem-is felelt kérésemre.
Kértem N. Küküllő megyei Tanfelügyeló Dániel Marton Urat Segesvárt. Biztatott, hogy a
Közoktatásügyi Minister Urnak fogjabemutatni… Mekora nehéz kö esnékle szivemről, ha
vetésem után arathatnék valamit.
Irtam egy szeris más-szoris, a mint hozzáfértem. De azt csak megtekintés végett küldöm. Hálám csekély eredményje ide van mellékelve. Adja a mindenható! Olvasd egességgel, unalom nélkűl. Isten áldása nyugadjék rajtad és szeretteiden, kiknek egyen egyen
örök tisztelettel vagyok minden esetre, hű szolgálatkész igaz barát:
Héviz. 1879. Február 24.
Péterfi Sándor mk
hévizi unitarius pap.
U.i.. Két melléklet a Kriza levelekhez kiegészitésül.
1. A távirat, mely hivatalosan tudosit véletlen halálárol.
2. Egy levél minister Tanácsos Szász Károly urtól, melyet irt a Kriza levelei visszaküldésekor. Azokat most masodizben küldöm Budapestre.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 2 oldal.
Címzés (a 4. oldalon): Jakab Elek tisztelve szeretett Barátomnak. Budapesten.
Megjegyzés: Az utóirat a 3. oldalon található. Mellékelve egy sürgöny, melynek szövege:
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Rendeltetés helye: M. Kir. Távirdai Állomás Kőhalom
Feladás helye: Kolozsvár
Feladás ideje: 1875. március 26. 257
Érkezés ideje: 1875. március 26. 340
Esperes Péterfi Sándornak Hévizre fizetett küldöncz által Kőhalombol –
Püspökünk ma reggel meghalt, temetése husvét másodikan délután 4 kor, mikor környéke egyházában harangozást rendeljen, menyiben lehet papjaival temetésre jöjjön. Consistoriumi meghagyásból.
Nagy Lajos

111. Péterfi Sándor Jakab Elekhez. Héviz, 1879. március 10.
Tisztelve szeretett Barátom!
Ide csatolva küldök még nehány levelet a b. e. Krizától.. Nevezetesen:
1ső 1861. Septemb. 19. a f. rákosi ekklézsiának.
2k 1865. Decemb. 23. Ferenczi Lajos-nak.
3k 1871. April. 19 Siménfalvi Sándornak
4k 1872. Aug. 26 Ferenczi Lajosnak
5k 1872. April. 19 Ferenczi Lajosnak.417
6.k 1870. Sept. 11. Esperes Inczefi Urnak.
7.k 1870. Jul. 21. ugyan Inczefi Urnak.418
Ezen levelek közül a 6. 7. szám a. emlitetteket végre valahára a napokban küldé-meg
Török Áron. – – és én anyival inkább sieték azokat megküldeni; mert valóban figyelemre
méltó kedves levelek vannak köztök s aztán neked-is egy úttal a többivel együtt könyebb
lessz velök elbánni.
Februar. 25.k küldött levelemben legégetöbb kérdésem és kérésem egy fűzet szép és
jó egyházi beszédeim kiadhatása volna, rászorultam a Honorariumra, életem feltétele.
Ismételten örvendek, hogy szerencsém vala szót válthatni veled. Jobbomat szivem teljes üdvözletével nyujtva feléd a távolba kivanom: Isten áldjonmeg szeretteiddel együtt!
Vagyok, magamat ajálva, tisztelve szerető hű barátod:
Péterfi Sándor
mk.
Héviz. 1879. Márczius 10.n
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Autográf levél, 1 oldal.

417
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Függőlegesen a megjegyzés: Ezeket Ferenczi LajosFüggőlegesen a megjegyzés: Ezeket Török Áron küldé.
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112. kovács János a MTa elnökéhez. kolozsvár, 1882. július 14.
Méltóságos Elnök Úr!
Van szerencsém becses tudomására hozni, hogy néhai Kriza János püspöknek s a m.
tud. Akademia l. tagjának születése házát az unitárius tanári kar és a tanuló ifjuság emléktáblával jelöli meg, s a mint a mellékelt sorrend mutatja, az ünnepély f. hó 30.-án lesz.
Ha az Akademia tagjai közül valaki az ünnepélyen megjelenni kivánna, a legszivélyesebb
fogadtatásban részesitjük.
Mély tisztelettel levén a
Méltóságos elnök úrnak
alázatos szolgája:
Kovács Jánossk.
igazgató tanár
Kolozsvártt. 1882. Jul. 14.-én.
Lelőhely: MTAKK [RAL 566/1882.]
Autográf levél, 1 oldal.

113. kovács János a kisfaludy Társasághoz. kolozsvár, 1882. július 15.
Nagy tekintetű Elnökség!
Van szerencsém becses tudomására hozni, hogy néhai Kriza János püspöknek, a m.
tud Akademia levelező – s a Kisfaludi társaság rendes-tagjának születése házát az unitárius tanári kar és a tanuló ifjuság emléktáblával jelöli meg, s a mint a mellékelt sorrend
mutatja, az ünnepély f. hó 30.-án lesz. Ha az Akademia tagjai közül valaki az ünnepélyen
megjelenni kivánna, a legszivélyesebb fogadtatásban részesitjük. Mély tisztelettel levén a
Nagy tekintetű Elnökségnek
alázatos szolgája:
Kolozsvártt 1882 Julius 15.-én
Kovács Jánosm
igazgató tanár
Lelőhely: MTAKK [RAL 566/1882.]
Autográf levél, 1 oldal.
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114. Gyulai Pál Imre Sándorhoz. Budapest, 1882. július 16.
Tisztelt barátom!
Nagy szívességre kérném a Kisfaludytársaság nevében. Nem tudom teljesítheti-e, de
ha csak lehetséges nagyon kérném teljesitését.
E hó 30án Nagy-Ajtán Kriza-ünnepély tartatik, a melyre a Kisfaludytársaság is
meghivatott. Valakinek közülünk az ünnepélyen minden esetre meg kell jelennie, de kívülem senki sincs Pesten, én is hetenként csak egy napra rándulok be Leányfalváról, hogy
szerkesztői, akadémiai és Kisfaludytársasági ügyeimet igazítsam. Greguss, Szász Károly,
a titkárok fürdön vannak, az ifju tagok Bukarestbe utaztak az irói és müvészi expeditióval,
egy szóval elül-hatul én vagyok itt s minthogy az akadémiában a főtitkárt is helyettesitem,
lehetetlen Nagy-Ajtára mennem.
Ha sziveskednék elvállalni a Kisfaludytársaság képviseletét, nagyon lekötelezné a társaságot. Az uti költséget akár elölegesen, akár utólagosan utalványoznám. Kriza valóban
megérdemli e kegyeletet s talán az ön egészségének sem ártana egy kis kirandulás.
Ha nem mehetne ön, akkor Szász Béla társunkat sziveskedjék megkérni a tarsaság
nevében. Válaszát mielőbb kérném, hogy akár önnek, akár Szász Bélának megírhassam a
hivatalos levelet s a rendező bizottságot is értesithessem.
A magyar szórendet illető pályakérdés-ajánlatát az osz- ║ tály elfogadta s ajanlata alapján formulázni is akarta, de eszünkbe jutott, hogy a magyar szórendről még tavaly kitüzetett
egy pályakérdés, mely folyvást hirdettetik, ezért kénytelenek voltunk mást tűzni ki.
Hát a Szemlének mikor ír? Egy kis tanulmány[!] vagy bírálatos ismertetést Arany
Aristophaneséről nagyon szívesen vennek, de ha egyebet nem lehet bármely apróságot is.
Buda-Pest jul. l6. 1882.
tisztelő barátja
Gyulai Pál
Lelőhely: RLt. [C/39. Az Imre-család iratai, Imre I. Sándor levelezése]
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: A Magyar Tudományos Akadémia levélpapírján.
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115. MTa elnöke Szabó károlyhoz. Budapest, 1882. július 17.
Nagyságos ur,
A kolozsvári unitárius főiskola igazgatósága azon ünnepélyre melyet Kriza János
születés-házának emléktáblával való megjelölése végett a folyó hó 30-án tart, a M.
T. Akadémiát meghíván, szerencsém van Nagyságodat fölkérni, hogy ez ünnepélyen
Akadémiánkat képviselni szíveskedjék.
Budapest, jul. 17. 1882.
Lelőhely: MTAKK [RAL 566/1882.]
Autográf levél, 1 oldal.
Címzése: Nagys. Szabó Károly úrnak, a M. T. Akadémia tagjának. Kolozsvár
Megjegyzés: Fogalmazvány.

116. Szabó károly arany Jánoshoz. kolozsvár, 1882. július 21.
Kolozsvár 1882 jul. 21.
ad 566.
Nagyságos Titkár Ur!
Folyó hó 17-én kelt, de általam csak ma délben vett fölszólitása következtében sietek
kijelenteni, hogy a M. tud. Akadémia által rám ruházott megbizást készséggel elfogadni
kötelességemnek ismerem, s mint az Akademia képviselője a Nagy-Ajtán julius 30-án
tartandó ünnepélyben a legszivesebben részt fogok venni.
Öszinte tisztelettel
Szabó Károly mk.
A mi az utra teendő költséget illeti, annak utalványoztatását akkor fogom kérni, midőn augustus közepe felé néhány napot Budapesten fogok tölteni SzK.
Lelőhely: MTAKK [RAL 566/1882.]
Autográf levél, 1 oldal.

117. MTa elnöke kovács Jánoshoz. Budapest, 1882. július 25.
Tisztelt Bizottság!
A m. t. akadémia vette önök meghívását a f. hó 30án Nagy-Ajtán tartandó Krizaünnepélyre, melyen a boldogultnak szülőháza emléktablával fog megjelöltetni. Fogadják
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önök az akadémia köszönetét a kegyeletes tettért, melyel e jeles tagjának emlékét megtisztelik.
Valóban Kriza János az akadémiának régi és jelesebb tagjai közé tartozott. Toldy és
Vörösmarty ajánlatára választatott meg, midőn a a[!] negyvenes évek elején mint költő
már első fölléptével is magára vonta a közfigyelmet. majd a midőn Vadrózsái-t kiadta, egy
székely szótár s a székely tájszólás sajátságairól irt értekezés kiseretében, az akademia
örömmel ragadta meg az alkalmat, hogy értekezéset a Sámueldijjal megtisztelhesse.
Az ünnepélyen az akadémia képviseletére és érzelmei tolmácsolására Szabó Károly r.
t. kéreletett föl. Adja Isten, hogy a székely nép, mely ily kegyelettel tiszteli meg költöit és
tudósait, ott a keleti határon folyvást őre legyen a haza egységének és a nemzeti műveltség ügyének.
Fogadja egyebiránt tiszteletem kifejezését
Buda-Pest jul 25. 1882.
Lelőhely: MTAKK [RAL 566/1882.]
Autográf levél, 1 oldal.
Megjegyzés: Fogalmazvány.

118. özv. kriza Jánosné Gyulai Pálhoz. kolozsvár, 1882. október 18.
Mélyen tisztelt Nagyságos Ur!
A Népköltési gyűjteményből két példányt, ugyszinten a 180 forint tíszteletdíjt kaptam. Fogadja ez égyszerű sorokban legmélyebb hálás köszönetemet, irányomban sokszor tunusított[!] joságáért, kivánom s kérem a jó Istent, hogy a Nagyságos Ur becses
közhasznu munkás életét az emberi kor legvégső határáig tarcsa meg egésségben s fűszerezze minden kigondolhato megelégedéssel, a legnagyobb édes apai őrőmeket élvezhesse
gyermekei boldogságának látásán. Magamat eddigi tapasztalt szives joindulatjába ajánlva maradok
mindég hálástisztelője
Kolozsvárt 1882 oct 18.
özv. Kriza Jánosné
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Autográf levél, 1 oldal.
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119. Jones, Henry Gyulai Pálhoz. Hull, 1884. február 26.
Feb 26th / 84
Dear Sir,
Professor Vámbéry has kindly given me a card of introduction to you which I enclose
with the hope of receiving your invaluable aid: I so will proceed to tell you my needs.
For some years past I have been engaged in a translation of the Magyar Folk Tales into
English: I have completed ║ those of Erdelyi and Kriza which are to be published in
London this year:419 but I am very anxious indeed to obtain more knowledge as to the
superstitions of the Magyars. I mean the folk medicine: witchcraft and so forth: this one
cannot in England: and I venture to ask your kind assitance in the matter. If you have any
transactions or works on the subject you would ║ lend me. I would be very grateful and
would return them so soon as translated: the late Dr Gregusch[!] kindly sent me a copy
of Erdelyi’s Tales to work from. I hope you will pardon a perfect stranger thus writing
to you, but this subject is almost unknown in England, and so we must ask the Magyar
savants to assist us. I may add that I have made great progress in a work on the Folk Lore
of Finland in which I have been assisted by many well known Finish scholars and which
║ will I trust be found of great value to the Comparative Mythologies: together with the
Magyar work. Pardon me writing in English, but I understand you know our language:
but any works or letters in Magyar will be understood.
Trusting to receive your invaluable aid in this important work.
I have the honour to remain yours very faithfully
dr Henry Jones
P.S. My work includes Folk Music [!]
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
Autográf levél, 4 oldal.
Megjegyzés: A levélpapír feliratán egyben a címzés helye: Thornton Lodge, Goxhill, Hull.
A levél magyar fordítása:
Tisztelt Uram,
Vámbéry professzor volt szíves a rendelkezésemre bocsátani egy Önhöz szóló ajánlólevelet, amelyet azzal a reménnyel mellékelek, hogy részesülhetek felbecsülhetetlen segítségében.
Levelemet folytatva vázolom, hogy mire volna szükségem. Néhány év óta magyar népmesék angolra

419

A londoni Folk-Lore Society 1884-ben tervezte a kötet publikálását, de az csak 1889-ben valósult meg.
The Folk-Tales of the Magyars. Collected by Kriza, Erdélyi, Pap, and others. Translated and edited, with
comparative notes, by the rev. W. Henry Jones and Lewis L. Kropf. London, Folk-Lore Society, 1889.
[Ismertetése: Katona Lajos: Magyar mesék angol fordításban. Ethnographia 1891. II. (1) 39–42., válogatott
reprint kiadása: Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1989. Az utószót írta és a mesék forrásadatait közölte:
Voigt Vilmos.]
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fordításán dolgozom. Elkészültem Erdélyivel és Krizával, amelyek várhatóan ebben az évben fognak megjelenni Londonban. Azonban nagyon szeretnék többet megtudni a magyarok babonáiról;
azaz a népi gyógyászatról, a boszorkányságról és a többiről, amelyek nem ismertek Angliában, és
bátorkodom az Ön segítségét kérni ebben az ügyben. Ha Önnek bármilyen ügylete vagy munkája
volna ebben a témakörben, kérem, adja kölcsön azokat. Nagyon hálás volnék, és ahogy lefordítom,
visszaküldeném az anyagokat. A néhai dr. Gregusch[!] volt szíves küldeni számomra egy példányt
Erdélyi meséiből, amelyből dolgozhattam. Remélem, megbocsátja egy tökéletes idegennek, hogy
Önhöz fordult, de ez a tárgy szinte teljesen ismeretlen Angliában, így mi kénytelenek vagyunk a
magyar tudósok segítségét kérni. Hozzátehetem, hogy nagy haladást értem el a finn folklór tanulmányozásában; számos jól ismert finn tudós mellett dolgozhattam – ennek eredménye, hiszem, értékes anyag lesz az összehasonlító mitológiai kutatásokhoz, a magyar munkával együtt. Elnézését
kérem, hogy angolul írok, de úgy értesültem, hogy Ön ismeri nyelvünket. Én is megértek bármilyen
munkát vagy levelet magyarul.
Munkámhoz szükséges felbecsülhetetlen segítségében bízva, maradok őszinte híve,
dr. Jones Henry
Ui.: Munkám népzenét is tartalmaz.

120. Jakab Elek kovács Jánoshoz. Budapest, 1894. január 9.
Tisztelt barátom!
Küldöm a Kriza-leveleket Jegyzék-kel, melyet aláirva, küldj annak idejében vissza.
Köszönöm, hogy fáradsz ügyeiben. Most 9-ke s d.u. 1 óra, még a pénz nincs itt; tán ½ 3kor
házamnál lesz; veddhát itt köszönetemet érette. A Kriza-levelek közt talász[!] töled hozzám
írtegy levelet, a mely arrol szól, hogy egykor én is tudtam s akartam veled s nektek szolgálni.
Corporáljuk420 hát s [-] és segéljük egymást ezutá[!] is, igy [-] tarthatjuk fenn [-] ebben
a setét világban.
Lenkasszonyt[!] üdvözlöm, gyerekeit köszöntöm, neked pedig kezeidet szorítva igaz
barátsággal vagyok, mostani [- -] igaz szeretetedért hálás híved
Buda-Pest, jan. 9. 894.
Jakab Eleksk.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Jakab Elek hagyatéka]
Autográf levél, 1 oldal.
Címzés: Tekintetes Kovács János Tanár urnak. Kolozsvár (Tivoli utcza, 9. szám.)
Megjegyzés: Jakab Eleknek ez az időskori levele igen nehezen olvasható. Kézírása (a Budapesten
írt levelek egy részének ismeretében) hangulatától függően is változott. Zárt levelezőlap.

420

corporáljuk (< corporo lat.) ’testtel felruház, testté válik, testesül’ Itt a jelentése feltehetően az, hogy
ajánlja, hogy vegyék bele ezt a levelet is a gyűjteménybe.
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121. Jakab Elek kovács Jánoshoz. Székelyudvarhely, 1894. július 16.
Kedves barátom!
Rég nem irtam, hogy unalmadra ne legyek. Most kell irnom, hogy dolgaimat igazitnom
segits.
Én utolsó levelemmel két czikket küldöttem a K. Magvetöbe kaptad e? S kiadjátoke – tudasd, kérlek.
Most Dávid F. Emléké-re irt bírálatokról írok. Pár hét alatt (talán?) meglesz.
Váltóimat még most igazítsd el, kérlek. Octoberig aztán így vagy ugy házainkat eladjuk
s akkor mindent kiegyenlitek.
Benigni urat kérd meg, hogy kivételesen ne kívánjon ujitást, te tudd meg, mi a következő 3 hóra a kamat, s én jul. 1–4. k hozzád küldöm. Vajjon 3-ra vagy 6-ra vette volt ki a
kamatot? nem[?] tudva.
Korbulynál szintén szolj még egyszer, a két váltóra a 17 forintot jul. 1–4-k kezeidhez
küldöm. S octoberben kiegyenlitem – ha csak átok nem száll eladási törekvéseimre.
Hiszem, hogy nehezedre esik, aki adós soha sem voltál, de tőkepénzen vagy. Nekem ez
nincs, csak két értékét vesztett házam, a mik most eladandók.
Te, ugy látszik, többé nem érdeklődöl az én küzködéseim iránt. A kicsi házért Kilin
nevű ur az ügyvédnek igért 14,000 forintot, kedves nőm oda hagyta 16 ezerert s az újár
költségei hordozásáért. Ha meg nem egyeznek, magán árverést tétetek az ügyvéd tanácsára september elején. Isten tudja, lesz e sikere.
Vajjon Horváth Kálmán báró ő Mlga nem venné meg, hogy háza legyen mint sógorodnak vagy a nagy házt, a hol istalló is van, vagy akicsit Villának. Dejó lenne ha megtudhatnád. Vagy van e [-] házuk?! Én nem tudom.
Isten veled kedves Jánosom! Ne sajnálj é- ║ rettem egy keveset fáradni, gondold meg,
menyit fáradtam és tettem én minden közügyért s minden segélytkérőért hosszu életemben. És aztán mielébb irj pár sort egy 2 Fts levelező lapon, hogy tudjam a jul 1-sői sok
tartozásokat jókor rendezni, hogy aggodalom ne zavarja nehéz idegenben való munkálkodásomat. Jaj te János! milyen viszonyok és emberek közé jutottam én székely rajongásomért! De már a mit kezdettem, be is kell végeznem, ha agyon nem nyom a sok év és
óriási nehézségek Allása.
Hogy vagy te és családod? Kis leányod kapott-e ösztöndíjt? Hat a pesti hölgy otthon
van már és hogy van? Többi gyermekeid nincsenek e valami betegségben? Üdvözlöm őket
szeretettel lelkemből.
Mikor eljöttem Hornyanszkytol vettem egy Kr. Albumot s megbotránkozással láttam,
hogy könyvébe rám 6. példány volt irva. Felzördültem hogy mi ez? Hisz én mindezt kifizettem, ha bár később is. En ingyen nem vittem el egyetis, csak a mit te ottlétedig adtál.
Hogy számoltak el veled? Ezeket a rám terhül irt irt[!] példányokat kifizettéke neked?
Mert a mint mondám – nekem nyugtám is van arról, hogy tőlem minden példány árát
bevették.
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Mégegyet. Mikor a Kriza leveleit neked leküldöttem, nem vetted észre, hogy egy Jegyzéket készitett s végén sorolta azért, hogy te írd ala s ismerd el, hogy őket tőlem átvetted; mert nekem is [--] a nekem átengedő esperesektől, hogy vagy visszaküldöm, vagy
a Kereszturi Gymnasiumnak adom. Mármost én magamat másképp nem tudom igazolni egyébbel, mint ha te azt a Jegyzéket aláírva, nekem visszaküldöd s én majd ║ a
gymnasimhoz juttatom.
Az enyimekről anyit tudok, hogy türhetöen vannak. Én a gyomrommal még mind vesződöm. Nem erősödöm ugy, mint tavaj öszszel a télig sok zord időjárás miatt, ami téli
ruha viselését maig szükségessé.
Isten veled édes barátom! Köszöntöm a szent öreget s kérem Istent, hogy egéssége
felett gondviselésével őrködjék, s ő engem továbbra is az enyimekkel és enyimekért szeressen.
Kezeidet [-] szoritva s megnyugvásodat lehetőleg sokat nem késve kérve, vagyok
Sz.Udvarhely, jul. 16. 894.
igaz lelkü hived
Jakab Eleksk
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Jakab Elek hagyatéka]
Autográf levél, 3 oldal.

122. Gyulai Pál kovács Jánoshoz. Budapest, 1901 elején
Tisztelt tanár ur!
Ön felvilágositást kér tőlem arra nézve, hogy Benedek Eleknek a törvényszék előtt
mondott beszédében, melyet több lap közölt, hogyan jön bele Kriza János, ön ipja s általában mi igaz van az ipjára vonatkozó tények előadásában.
Hogy védőbeszédében Benedek miért hozza bele Krizát, azt ő tudná megmondani,
hogy mi igaz s nem igaz beszédében Krizát illetőleg, azt megmondom én.
Benedek nem Kriza „Vadrózsák” czimü népköltési gyüjteményéről ir, hanem a
Kisfaludy-Társaságnak arról a gyüjteményéről, a melyet én és Arany László szerkesztettünk. Ennek első kötete 1872-ben jelent meg.
Ebben Krizától két mese van, az egyiket sajátkezüleg irta le és küldötte, a másik pedig már azelőtt megjelent egy lapban nyomtatva. Mindkettő alá ezt írtuk: „Kriza János
gyüjtése.” Ezekre nem vonatkozhatott Benedek előadása. Gyüjteményünk II-ik kötete
a Török Károly alföldi gyüjtéseit foglalja magában. Erre se czélozhat Benedek, hanem
czéloz a III-ik kötetre, melyet Kriza János, Orbán Balázs, Benedek Elek és Sebesi Jób
gyüjtéséből szerkesztettünk. Kriza János özvegye felküldötte hozzám a székely népköltést
tárgyazó iratait. Ezek között voltak balladák és lyrai költemények, melyek egy része már a
lapokban megjelent, de voltak meg nem jelentek is. Ezek Kriza gyüjtése jelöléssel jelentek
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meg gyüjteményünk III-ik kötetében. Mesét Krizától sajátkezüleg leirva egyet se találtunk, hanem találtunk számos oly mesét, melyeket papok, diákok, tanitók küldöttek be
Krizához. Ezeket Arany László, a ki a gyüjtemény mesei részét szerkesztette (én a balladákat és a dalokat szerkesztettem) gondosan elolvasta, de kevés használhatót talált bennök,
mert részint ismert mesék voltak, részint pedig kevés becsüek, mindamellett kiválasztott
közülök négyet s abban állapodtunk meg, hogy a kissé dagályos előadást egyszerüsiteni
kell s erre Benedek alkalmas lesz, a ki épen most gyüjtött Székelyföldön népmeséket s
még élénken viszhangozhatik benne a székely népmesék előadásmódja. Igy biztuk meg
Benedeket a négy mese átirásával, melyeket aztán Arany László átnézett, itt-ott javitott is
rajtok s jegyzeteket irt hozzá a kötet végén.
E négy mese alá nem azt irtuk: „Kriza gyűjtése” hanem „Kriza hagyatékából”, igy
akarván megkülönböztetni a kétféle közleményt. A tiszteletdijat a négy meséért természetesen Kriza özvegyének küldötük; de Benedeknek a saját gyüjtéseért, ha jól emlékszem, valamivel többet fizettünk, mint a mennyi megillette s igy megfizettük azt a kis
szivességet is, melyért különben ő nem kért semminemü tiszteletdijat.
A mi Benedeknek azt az állítását illeti, hogy én őt – mint mesegyüjtőt megbiráltam
és Krizát az ő rovására dicsértem, az teljesen nem igaz. A Benedektől 1894-ben kiadott
„Magyar mese és mondavilág” czimü munkáról a „Budapesti Szemlé”-ben megjelent
birálatot nem én, hanem Arany László irta s benne nem a Kriza hagyatékából közlött
mesékre czélzott, hanem a „Vadrózsák”-ban megjelentekre. Arany László bírálatának ide
vonatkozó sorai a következők:
„Benedek Elek a népmeséket könnyen, folyamatosan tudja elbeszélni, van élénksége,
van humora, ismeri a magyar népies mesemondás sok csinját, binját és megszokott fogásait – s ezekből egész készletet tart rendelkezésében. – Előadása nem olyan őseredeti és
tartalmas, – mint Krizáé, de a modern közönségnek könnyebben érthető, mert a megszokott olvasmányok styljétől nem esik olyan távol. Szinezése kevésbé gazdag s kevésbé
változatos, mint Merényi Lászlóé, de nem is válik oly áradozóvá. A mesék szerkesztésének
alakitásában se Erdélyi Jánossal, se a Kisfaludy-társaság ujabb gyüjteményében foglalt
mesék javával nem vetekedhetik, de ezeknél népiesebb előadásra törekszik. Ez helyes.
Csakhogy ez a törekvés, mint elbeszélőt, néha hibákba is viszi. Mintha csupa feledékeny
és hanyag mesélőt venne követendő mintául, oly lazán szövi a cselekvényt; kifeled egyes
motivumokat s utóbb ezzel a minduntalan: székely mesélő phraxissal „Közmént legyen
mondva” tér vissza olyan esemény elmondására, a mit a cselekmény rendén kellett volna előadnia. Kétségkivül czélzatosan teszi ezt, hogy a fonóházak keresetlen mesélgetését
annál hivebben utánozza. Alig hisszük azonban, hogy ez a lustaság a népiességhez szükségképen hozzátartoznék. Hogy az élőszóval, puszta emlékezetből és többnyire minden
előkészület nélkül mesélő könnyen kifeled egymást[!] s később azt ugy pótolja, a hogy
épen lehet, ez se okul, se mentségül nem szolgálhat annak, a ki irva szerkeszt, hasonló
feledékenységnek szándékos elkövetésére.”
Benedeket e mérsékelt s elég méltányos birálat is egészen kihozta sodrából.
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De bármi oka volt felindulásának, arra nem volt joga, hogy minden alap nélkül engem
tartson a birálat szerzőjének s magát szembe állitsa Krizával. Ezt egyébiránt Benedek
nemcsak a törvényszék előtt mondott beszédében tette, hanem azelőtt is lapjában.
Én nem tartottam felszólalását czáfolatra érdemesnek – azonban Katona Lajosnak,
a ki a népmesék ügyében polemiába bocsátkozott vele, Krizát illetőleg felvilágositással
szolgáltam, a ki azt, ugytudom, fel is használta.
A mint leveléből látom, ön is fel akar szólalni ipja jó hirneve érdekében. Nem tanácsolom; Benedek nem árthat Kriza jó hirnevének, bármit is mond róla. De, ha ön mégis
felszólal, e levelemet rendelkezésére bocsátom, azt akár kivonatban, akár egész terjedelmében közölheti.
Maradtam tisztelettel
alázatos szolgája
Gyulai Pál.
Lelőhely: ismeretlen.
Közölve: Ellenzék XXII. 1901. (99) 1.
Megjegyzés: A levél a Kriza János székely népmeséiről című cikkben jelent meg, melynek teljes
szövege a következő:
A „Pesti Hirlap”, valamint több budapesti napilap mult évi decz. 2 iki számaiban, s a „Törvényszéki
csarnok”-ban olvastam, hogy Benedek Elek a törvényszék előtt elmondott beszédében többek között
a következő nyilatkozatot tette néhai Kriza János magyarországi unitárius püspökről, a „Vadrózsák”
szerkesztőjéről, s a magyar népmesék egykori gyüjtőjéről.
„Ezelőtt 20 évvel, a mikor hónom alá csaptam egy csomó Kriza és Orbán-féle mesét és még egy
nagyobb népköltési gyüjteményt és Gyulaihoz elmentem, azzal bizott meg Gyulai, hogy ezt az anyagot,
már t. i. a Kriza János és Orbán Balázs meséit írjam át olyan irodalmi formába, mint a milyeneket én
irtam. Meg is csináltam, de azért a Kriza nevét irtam alá. Ö is vette fel a honoráriumot. Önzetlenül
tettem e szolgálatot a Gyulai megbizásából. Később az volt a köszönet érte, hogy Gyulai azt irta, hogy
Kriza János külömb meseiró, mint Benedek. Ez nagyon bántott, mert hiszen minden Kriza-mesét én
irtam és mégis Krizát magasztalta.”
Sajnálom, hogy későnn figyelmeztettek e közleményre, de mihelyt figyelmeztettek, siettem
felvilágositást kérni ez ügyben, a Kisfaludy-Társaság népköltési gyüjteményének egyik szerkesztője,
Gyulai Páltól, a ki nekem a következő levelet irta:
[következik a levél]
A közlött levél eléggé világosan tájékoztatja a közönséget, hogy mi igaz a Benedek Elek előadásában. Ennek közlésével tartoztam ugy boldogult ipam tiszta emlékének és puritán jellemének, valamint
magának az olvasó közönségnek is.
Kolozsvárt 1901. április 29.
Kovács János
unitár. főgymn. tanár.
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123. kovács kálmán Beöthy zsolthoz. kolozsvár, 1910. február 9.
Méltóságos Elnök Ur!
Régóta érzett hiány irodalmunkban, hogy Kriza János „Vadrózsák“ cimü népköltési
gyüjteménye teljesen kiveszett a forgalomból s még a könyvtárakban is csak valóságos
unikumképpen szerepel. Minden iskolás tanulónak tudnia kell, hogy minő nagy értéke
van e gyüjteménynek; de nagyon kevés ember akad, ki magát a gyüjteményt színről-színre látta volna.
Mint Kriza János unokája s a mü kiadási jogának tulajdonosa, az ismételt megkeresések folytán többször gondoltam arra, hogy a „Vadrózsákat“ ujra kiadjam. Kétségtelen,
hogy ez közszükségletet képez. Hiszen a gyüjtemény egyetlen kiadásban jelent meg, kevés
példányban, csupán a bejelentett előfizetők számára. Könyvárusi forgalomba alig került
nehány példány. E kevés példány-║ ból eldugott erdélyi parochiakban akad egy-egy; a
könyvtárakban levő kevés példány a sok használattól elszakadozott.
Az itt elősorolt okok arra az elhatározásra indítottak, hogy e gyüjteményt, melyre nagy
szükség van, 1911.-re, Kriza születésének századik évfordulójára kiadjam.
Nem lévén abban a helyzetben, hogy magam fedezzem a nyomtatási költségeket, felajánlom a müvet a Kisfaludy-Társaság népköltési gyüjteménye számára.
A társaságnak ez a vállalata magában foglal mindent, a mi népköltészetünkben értékes, éppen csak ez hiányzik belőle, melyről pedig irodalomtörténetünk megállapította,
hogy valamennyi között legértékesebb népköltési gyüjteményünk.
Amennyiben a Kisfaludy-Társaság fel ohajtja venni e kötetet gyüjteményébe, kérem
Mélóságos Elnök Ur nagybecsü válaszát.
Maradtam Méltóságos Elnök Urnak alázatos szolgája:
Kolozsvár, 1910 febr. 9.
Kovács Kálmán
unitár. főgimn. tanár
Lelőhely: Néprajzi Múzeum EA [Sebestyén Gyula levelezése, EA 13148/K, 2810–2811. oldal]
Autográf levél, 2 oldal.
Címzés [a levél 4. oldalán (2812. oldal)]: Méltóságos Beöthy Zsolt úrnak, mint a Kisfaludy-Társaság
elnökének Budapest. Kovács Kálmán unitárius főgimn. tanár beadványa a Kriza „Vadrózsák” kiadása
ügyében. Ugyanott olvasható: Vál. 910. IV. 22.
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124. kovács kálmán a kisfaludy Társasághoz. kolozsvár, 1910. május 6.
Kolozsvár, 1910 V/6
Igen tisztelt Uram, nagybecsű levelét köszönettel vettem s hogy eddig nem válaszoltam, oka, hogy egy példányt nem sikerült kapnom a Vadrózsákból. Azt hiszem, hogy valamelyik székely tanulónk a pünkösdi szünet után hoz egyet s akkor azonnal ║ küldeni
fogom.
Mély tisztelettel kész szolgája:
Kovács Kálmán
Lelőhely: Néprajzi Múzeum EA [Sebestyén Gyula levelezése, EA 13148/K, 2813–2814. oldal]
Autográf levél, 2 oldal.

125. Erdélyi Pál Sebestyén Gyulához. kolozsvár, 1910. november 4.
Kedves Gyulám!
Krizától nálunk tudomásom szerint semmi sincs. Van azonban itt Kolozsvárt, Kriza
unokájánál Kovács Kálmán unit. koll tanárnál Kriza hagyatékában egy- és más. Nem tudom, hogy ez most hogy áll. mert Kovács valamikor beszélt nekem arról valamit, hogy az
iratokat, (még Gyulai életében átadott csomóban) nem tudja visszakapni tőle, meg arról
is szólt valamit, hogy második kiadásban ő akarja adni, még pedig adalékokkal bővítve
és az eredeti följegyzésekből korrigálva. Mindez rémlik, de nem tiszta. Kérlek tehát légy
szives őt fölkeresni.
A jövő héten szándékozom Pestre menni ha elszabadulhatok. A viszontlátásra ölellek
tiéiddel együtt
Szerető barátod
Kv. 910. nov. 4-én
E.Pál
Lelőhely: Néprajzi Múzeum EA [Sebestyén Gyula levelezése, EA 13148/E 1156. oldal]
Autográf levél, 1 oldal.
Megjegyzés: A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Könyvtára levélpapírján.
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126. kovács kálmán Sebestyén Gyulához. kolozsvár, 1910. november 22.
Kolozsvárt, 1910 XI/22
Mélyen tisztelt Uram, nov. 11.-én kelt nagybecsű soraira azért válaszolok most, mert
reméltem, hogy valami érdemlegest irhatok.
Sajnos, még nem akadtunk rá a felhívásra. Pálfi Márton könyvtárnokunk azonban
állandóan kútatja. Ami a kézirati anyagot illeti, annyit sikerült megtudnom, hogy – állítólag – Gyulai Pál már régen elküldötte néhai Szabó Samú tanárnak, kinek örököseit
felszólítottam, de még választ nem kaptam.
Bármiben csekély szolgálatomat felajánlva maradok mély tisztelettel:
Kovács Kálmán
Lelőhely: Néprajzi Múzeum EA [Sebestyén Gyula levelezése, EA 13148/K, 2815–2816. oldal]
Autográf levél, 1 oldal.
Címzése: Nagys. Dr Sebestyén Gyula úrnak. Budapest. Magyar Nemzeti Múzeum. Orsz. SzéchényiKönyvtár.
Megjegyzés: A levél zárt levelezőlapon érkezett.

127. kriza Sándor Sebestyén Gyulához.
Homoródalmás, 1911. március 18.
Nagyságos Dr. Sebestyén Gyula Úrnak, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, fövárosi tanár
Budapesten.
Mélyentísztelt Úram!
Szíves bocsánatát kell kérnem ismeretlen egyén létemre, a miért e levelemmel alkalmatlankodom.
Mint a „Kriza“ nevet viselő egyén, kegyeletes érzéssel olvasom a hirlapokból, hogy
a Kisfaludy-Társaság ülésén a Mélyentisztel[!] Tanár Úr emlékbeszédet mondott
Kriza Jánosról, – akihez alulirottat oly rokoni kötélék füzi, – hogy unoka-öcsként kell
bemutatkoznonia[!], vala az én n. atyám testvéröcscse a költő, unitárius püspöknek. –
De nem e bemutatkozásért, hanem abból a czélból alkalmatlankodom a Mélyentisztelt
Tanár Úr elött, hogy olvasni, birni ohajtom b. e. nagybátyámról mondott emlékbeszédét
teljes szövegében és minél elébb, nagy ║ pénz árán is megszerezni szándékozom azt, – úgy
a „Vadrózsák“ második, kritikai jegyzeteivel bövitett kiadását is. –
A beszerzésre vonatkozó, illetve útbaigazitó tanácsát, szives tájékoztatását tiszteletteljes alázattal kérem. Ennek rövides közlésére egy czimzett l. lapot idemellékelni bátor
vagyok. –
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Szíves fáradtságáért előre is fogadja hálás köszönetem kifejezését.
Kiváló tiszteletem s nagyrabecsülésem nyilvánítása mellett maradtam
alázatos szolgája:
Homoródalmás 1911, III-5-n.
Kriza Sándor
[Udvarhelyvárm.]
áll. isk. igazgató-tanitó.
Lelőhely: Néprajzi Múzeum EA [Sebestyén Gyula levelezése, EA 13148/K, 2941–2942. oldal]
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: A levél végén más kéz (feltehetően Sebestyén Gyula) írásával: V. 911 III/11 füzetet
igértem.

128. kovács kálmán Sebestyén Gyulához. kolozsvár, 1911. március 21.
Kolozsvár, 1911 III/21
Mélyen tisztelt Uram!
Azt hiszem, nem méltóztatik rossz néven venni, ha legmelegebben megköszönöm
azokat a szíves szavakat, melyekkel a Kisfaludy-társaság ülésén néhai nagyatyám, Kriza
János emlékének áldozott. A lapok-║ ból értesültem erről s betegségem miatt csak most
juthattam hozzá, hogy megköszönjem. Ha tudtunk volna róla, Pesten lakó testvérem s
férje, ki a honvédelmi minisztériumban osztályfőnök bizonyára ott lettek volna.
Egyuttal egy kéréssel is bátorkodom alkalmat-║ lankodni. Arra kérem ugyanis
Nagyságodat, kegyeskednék a már megjelentnek jelzett 2.- kiadást megküldeni, vagy
esetleg tudatni, hogy ez iránt hová forduljak?
S még egyet. Ha kegyeskednék a Kisfaludy-társaság ülésén tartott emlékbeszédét is
meg- ║ küldeni azzal az engedéllyel, hogy egyházi lapunk a Keresztény Magvető közölhesse, nagy hálára kötelezne le.
Bocsánatot kérve az alkalmatlankodásért mély tisztelettel maradok kész szolgája:
Kovács Kálmán
Lelőhely: Néprajzi Múzeum EA [Sebestyén Gyula levelezése, EA 13148/K, 2817–2820. oldal]
Autográf levél, 4 oldal.

129. Sebestyén Gyula Vargha Gyulához. Budapest, 1911. december 11.
Kedves bátyám!
A M. Népkölt. Gyüjtemény ügyében folytatott tágkörű levelezésem kezd összegabajodni néprajzi társasági és nemzeti múzeumi levelezésemmel. Ebből folyólag tisztelettel megkérlek, hogy bocsáss az én rendelkezésemre is egy csomó felzetes társasági
levélpapírt és borítékot. Ha nincs: engedélyt kérek arra, hogy a Franklin T.-nál nyomat-
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hassak. (Az utóbbi esetben talán alczimül alkalmazhatnám „a M. Népk. Gyüjt. szerkesztősége” jelzését.
Egy füst alatt megkérlek még arra is, hogy az Athenaeummal minden tagnak küldess
║ „Vadrózsák”-at. E sürgetéssel talán Karácsony előtt kikerülne a könyvpiaczra is. Kriza
örökösének (Kovács Kálmán unit. gimn. tanárnak, Kolozsvarra) már megirtam, hogy jogérvényesen igazolja magát. Azt hiszem, hogy a „Krisztkindli” jól esik neki.
Bp. 911. XII / 11.
Forró üdvözlettel
Dr. Sebestyén Gyula mk.
Lelőhely: MTAKK [Ms 1019/ 71.]
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: A levélpapíron két (nehezn olvasható) pecsét látható, feliratuk: Dr. Vargha Zoltán
gyűjteménye, illetve Dr. Gorzsonyi[?] Vargha Zoltán tanügyi főtanácsos Budapest II. Keleti Károly u.
89.[?]

130. kovács kálmán Sebestyén Gyulához. kolozsvár, 1911. december 14.
Kolozsvár, 1911 XII/14
Mélyen tisztelt Nagyságos Uram!
Szíves értesítését hálásköszönettel kaptam s azonnal értesítettem testvéreimet s két
unokatestvéremet, hogy küldjék be hozzám a meghatalmazásukat.
A jövő héten magam egy-két napot Pesten töltök s így bátor leszek Nagysá- ║ godnál
a jelzett ügyben alkalmatlankodni s egyben azért a szép emlékbeszédért, mely itten unitárius körökben nagy hatást gyakorolt, személyesen is hálás köszönetet mondani.
Mély tisztelettel kész szolgája:
Kovács Kálmán
főgimn. tanár
Lelőhely: Néprajzi Múzeum EA [Sebestyén Gyula levelezése, EA 13148/K, 2821–2822. oldal]
Autográf levél, 2 oldal.

131. Sebestyén Gyula a kisfaludy Társasághoz. Budapest, 1912. január 15.
Kedves bátyám!
Ranschburg Viktor, az Athenaeum egyik igazgatója nekem tegnapelőtt megigérte,
hogy a Kriza-kiadásból minden tagnak juttat egy példányt. Csak az expediálással kivánja
a Kisfaludy Társaságot, illetve ennek titkári hivatalát megterhelni. Az istenért, valahogy
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ki ne hozd ám a sodrából! Mert csak igy lesz a jövőben is bizonyos az, hogy minden tag
megkapja a neki szánt példányt. Egyébként pedig mindig hivatkozni lehet a M. Népk.
Gyüjt. nyomdai szerződésére, a melyből (a fenti igéretet megelőzőleg) R. úr ad oculos421
demonstrálta, hogy példányt ║ csak az kaphat, a ki ez iránt megnyilatkozó óhajának a
titkárság útján az Athenaeumnál jelét adja. Én azonban nyomban rádörögtem, hogy igy
nem dolgozom: mert hát a sok és szerfelett terhes, sőt – mi több – felelősségterhes munkának még az a tudat se legyen a mozgató rugója, hogy az eredményt legalább a kenyeres
társak tudomásul veszik (És így tovább).
R. úr egyébként nagyon örül a két szép kötetnek. Beszélt a honoráriumról is, a melyet
az örökösökre való tekintettel, a maga egészében ugyancsak hozzád akar átutalni. Ezt
is fogadd el, sőt – ha szükséges – sürgesd is ║ meg. Nem szeretném ugyanis, ha Kovács
Kálmán tanár úr (Kolozsvár unit főgimn.) ebben a tárgyban ismét engem venne elő.
Végül még arra is megkérlek, hogy szíves intézkedésedből folyólag nékem ne 1, hanem
legalább is 5-6 tagajánlatot juttass. Az én derék szentatyámnak akarok nehányat meneszteni. A jelölés alkalmából ennyit legalább is megérdemel.
Bpest, 912. I / 15.
Forró üdvözlettel
Dr. Sebestyén Gyula mk.
Lelőhely: MTAKK [Ms. 5752/ 8 – 1912.]
Autográf levél, 3 oldal.

421

’szemre’
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I. kriza János (auto)biográfiái

1. Péterfi Sándor levele Jakab Elekhez. Hévíz, 1876. április 3.
Kedves Elekem!
Rég nem látott leveledet véve kedves kötelességemnek ismérem felhivásodnak a
mennyiben csak lehet eleget tenni.
Én a b. e. Kriza Jánost még akkor megismértem, mikor Toroczkoról a kereszturi
gymnasiumba jöve. Koronk422 Őtet a novitius poëták classissában423 utól424 kezdve 5dik
helyre tette. Első láttára vonzalmat keltett bennem az ő szerény, mindenekhez nyájas,
igénytelen, nem sokat beszélö, de kérdezkedöhöz szivesen szóló egyénisége. A kereszturi
Gymnásiumban akkor divó gyakorlat szerint a ki egyszer poëta s ezzel deák lett, bár miként kitűntette magát osztályában, végig azon helyen maradva se fennebb nem mehetett,
se le-nem huzhatták. Ámbár osztálya valóban jelesekből állott, első Szent Iványi Josef,
második Küsmödi Pálfi Károly harmadik: Buzogány Samu s tovább: Bomhér Sándor,
Buzogány Mozes, Gyarmati Mozes, st. kik mind kitűnök voltak, Kriza ezek között kitűnt mindenek felett a költészetben; exercitumaira a Lecta: praestanter, eminenter végre: a gloriae425 se hijányzott. Ezt még a gyermekekis szájról, szájra hirdették. Én csak
novitius Etymologista426 voltam; de jól emlékszem, hogy már II. éves deák korában a
Sűketfalvi Gál Elek Ur fiait: Sigmondot és Lászlót nyerte tanitványul, kikkel aztán kosztra Koronkához járt, a mi akkor nagy kitűntetés volt. Ezeket már akkor mind cadentias
phrasesekre427 tanitotta, melyek aztán kaposok levén, miis után tanultuk a nélkül, hogy
arra valaki erőltetett volna. Ezekből még mostis emlékszem nehányra, például: Pisum
borsó, Fusum orsó, amphora korsó, tumba koporsó, Caelum ég, árdet ég adhuc még,
sufficit elég. Pomum alma, Stramen Szalma mola sua az ő malma st. Még nehány szájról szájra forgott versére emlékszem. Például, mikor mythologiáját leirta, végire ezt irá:
Tollam elhajtottam, nyugvó végpontra jutottam.
Minthogy jól eveze, nyugszik a Kriza keze.
Akkori gymnasialis martyr tartsafalvi Pálfi Mozsira, ki minden orán provocált
a Seniornál valakit, a ki őt bántalmazta, őis írt egy ║remek fél latin és félmagyar
epigrammot:
422

Koronka József, a gimnázium igazgatója
novitius poëták classissában (lat.)’ új költők osztályában’
424
hátulról
425
exercitumaira a Lecta: praestanter, eminenter végre: a gloriae (lat.) ’gyakorlataira a kitűnő, rendkívüli
végre a dicsőséges jelölés’ se hiányzott
426
novitius Etymologista (lat.) ’az etimologista osztályban új, kezdő’
427
cadentias phrases (lat.) ’bejező, lezáró formulák’
423
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Deluditur quia Pálfi Péter fia rűhvel abundat.428
Vájva nyálát nyeli, mert tetüvel teli érzi a bundát.
Még kedves tanítványját Gál Sigát is, midőn egy estve sok szölöt ett s éjjel aztán
szerencsétlenűl járt megepigrammozta:
Kell a kinek prade van a Gál gatyájába pomade.429
Igy irta még az árnyékszékreis:
Si desit stramen, digitis conterge foramen.
Magyarrais áttéve:
Hogy ha papier nincsen, tenyered fenekedre tekintsen
Ugy hogy lásd a jelit, bizd a gagyára felit.
Egy a Censurára irt énekének első verséreis emlekezem:
Ad notem: Mint a szép hives p.
Parnazus kies halmának
Szoros, tövises útja,
Mig itt czélját pályájának
A tanuló kifutja,
Fő feje és izzadoz
Töprenkedik, fáradoz
S ölelvén Minerva képét
Tudománnyal tölti lépét.
Ennyit Kereszturi emlékeimből.
Kolozsvárt német fordításaimmal léptemfel az olvasó Társaságban. Gessner Idilljeiből
forditottam-le nehányat. Mathissonból „a gyermekévek. czimü darabra emlékszem. Mi
elött felolvasni mertem volna, bizalmasan közöltem Krízával, ki nyelvészeti, magyar helyes írási hibáimat mindig szivesen kijavitotta s bátoritott és buzditott a tovább írásra.
Négy évvel volt előbb mint én, de bár mikor fordultam hozza ily nemü bajomban, Ő velem
ugy bánt, hogy testvéremtől se várhattam volna többet.
Míg Kereszturon Senior voltam, ö academiai pályájával és Kolozsvári papi
előkészűleteivel lévén elfoglalva, én akkor inkább már veled leveleztem kűlönösőn[!] a
Kereszturon általam alapitott Olvasó Társaság ügyeiben. Kriza már pap és tanár lévén,
oly nagynak éreztem a kőzvetést kőztem és közötte, hogy ez idő alatt semmi más viszonyban nem voltam, minthogy a Reményre elöfizetőket gyűjtöttem.
A mint azonban Kereszturi pappá lettem, azonnal felkeresett levelével. Sűrgetett, hogy
egyházi beszédeimet irjam szorgalmasan; mert a miként hallá,430 a Korondi Zsinaton
mondott Vasárnap délutáni beszédemről a püspök és tanárok igen jó veleménnyel vannak. Aztán egyszer Bőzödön átutazva Árkosi Mihály nehai Esperesünknél egy pár jó be-
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Deluditur quia Pálfi Péter fia rűhvel abundat. ’Pálfi Péter fiát azzal csúfolták, hogy nagyon rühes.’
pomade (lat.) a haj formázására alkalmas kenőcs
430
Péterfi lapszéli kiegészítése a következő: „a következő 1842k évi bölöni Zsinaton mondá: Ti vagytok
savai a világnak.”
429
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szédemet olvasván később, épen arra biztatott, hogy beszédeimet ugy ║ készitsem, hogy
végre kiadásrais gyüjthessek valamit.431 További leveleiben örömét nyilvánitá, hogya
Kereszturi elhagyatott ekklézsia templomát csinositatom. (akkor csak 2. új ablakot vágattam volt és a deákok számára egy külön kart állitattam[!].) Pártolt, ajálott[!] a mint
egy Orgona létrehozásábanis megindultam. Buzditott, pártolt, midőn egy addig merőbe
hijányzott cantori állomás letrehozatalára megindultam. Sokszor csüggedtem volna, ha
Kriza egy jó levelével mindannyiszor nem lelkesít; különösen, midőn az öreg b. e. Biró
Jozsefet szerencsés voltam megnyerni, hogy a Cantori állomás alapitására 4000. forintig utalványozta halála utánra ingó vagyonát és szerzeményjeit. Ott áll ma Kereszturon
„a régi Csucsik, Mili és Hindzsi szomszédsága helyén a Cantori szép benvaló és azon az
épületek; ott az iskolatanitói szép „Biro alap” Ott a diszes papi ház, mely a megnyert
perköltségekből épült: én nem engedtem, a pert elesni, érette szenvedtem, koczkáztattam
a világon mindenemet; de a Kriza biztató szavainak lelkesitö hatása alatt. Hire, tudta
nélkűl egy lépésem se volt.
Kereszturról 1859. Jun. 8k végkép el-kellett jőnöm; mert papi és tanári terhem jutalmául 150. tanári – és annál soha többre nem számitható papi jövedelmem csekélysége miatt
annyira eladosodtam, hogy mais szenvedem annak folytatását. Te voltál édes Elekem! az
egyik, kinek részvéte nélkűl fiaim tanitatása munkájában minden erölködésem mellett el
estem volna. De a másik, kitöl a vigasztaló és erősitő Szent lelket vettem végig Kriza volt.
Szeretett volna az Öreg Siménfalvi helyébe engemet megválasztatni F. Rákoson, hol a
papnak szántani, kapálni nem kell s mégis két akkora jövedelme van, mint Hévizen. Kriza
jobbra, balra sokat sokat levelezett Gálfalvival, Sándor Istvánnal, Siménfalvi Györgyel
és Gyöngyösivel. A ki nem látta szemeivel, annak képzelete se lehet arról, mi fáradhatlan
volt Kriza az eféle levelezésekben. Gyöngyösi azonban Sárdi mellett agitált, Gálfalvi és
Sándor István alattomban maga fazaka mellé huzott, csak szinleg mozdult, tettleg rám
nézve neutral volt. Siménfalvi ez okonis diadalra jutott; én elestem.
Biztatott később, hogy Verespatakra menjek. Utamat kiegyengette mindenkép; de itt
fiam: Albert – mint már helyszinelési föfelügyelö, utamba állt, teljesen meggátolt.
Sokat kűszködött Datkon a Sándor István ügyével, mely ennek nyugalmazásával végződött. Aztán a Ferenczi Áronéval, melynek vége a csere útjáni távolitás volt és végre a
Bedő Dénes fel és leléptetésével. A. Rákoson azon ritka jelenettel, hogy Gőncz Mihály
a. rákosi papból árkosi mester lett. Nagy örömére volt ║ az a. rákosi ekklézsia buzgalma, mely orgonát szerzett, cantort állitott s lépeseket tett csengettyü harangocskáit nagyobbakkal felcserélni.432 Sok gondot szerzett F. Rákos-is, hól a papságban Simenfalvi
György, Sándor és ennek megvakulása utan Török Áron egymást váltottákfel.
Utolsó intézkedése körünkben az Ürmösön felmerült egyházi pénz-zavar tisztába hozatala volt. –
431

Jakab Elek ezt a részt aláhúzta és a lapszélre a következőket írta: „Péterfit ő tette íróvá […] papi nevet
szerzett […] papi becsületet!”
432
Péterfi lapszéli megjegyzése szerint: „ma már készenís vannak”.
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De hogy útba igaztani akaró jó szándékom annál inkább sikerüljön, küldöm mellékelve inkább azon leveleit, melyeket püspök korában írt. Csak ezekbőlis könnyen feltünhetik
lelked elött azon tény, hogy ha minden ügyben és minden kérdésben más nagyobb
egyházkörökbeis aránylag levelezett; ha egyebet semmit se tett volnais levelezésein kívül,
oly sokat dolgozott, hogy nem csuda, ha a költészetre ideje alig maradott. –
Oly kérdést nem tudott tenni valaki, hogy azt felelet nélkül hagyta volna, még ha az
utolsó szegény falusi ember lett volna ő.433
A mellékelt leveleket, ha tetszik, kezeden tarthatod. Enis ma holnap lejárok s akkor
különbenis kárba mennének.
A te leveleidis mind megvannak, megtartottam és örzöm azokat irányomba tanusitott
nemes lelkü figyelmed emlékéül. Tisztelve emlitett kedves nőd vala oly kegyes, hogy engem a közelebb mult évi Juniusban tartott Főtanács alkalmával oly sokszor tanusitott
vendég szeretetével ismét meg tiszteljen.
Most csupa halotti szent beszédek irásával foglalkozom. Az a különös jó van benne reám nézve, hogy készitem velök magamatis, készitsem a vihar eleibe, mely az én
vitorláimatis szét tépi egy véletlen érkezett pillanatban, mint kedves emlékeink tárgyáét.
Megtévén, a mit a legszivesebb készségemmelis alig teheték ugy, a hogy kivántam volna, legszivesebb üdvözletem mellett ajálom[!] magamat jó emlékedbe, pártfogásodba, ki
örök tisztelettel vagyok
Héviz. 1876. April. 3:
hű barátod: Péterfi Sándor mk
hévizi unitár. pap
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Közölve: Ethn. 237–240.
Autográf levél, 4 oldal.
Megjegyzés: A levélen Jakab Elek ceruzás aláhúzásai és megjegyzései is megtalálhatók.

2. árkosi Dénes levele Jakab Elekhez. Rava, 1876. május 10.
Mélyen tisztelt Méltóságos Úr!
Közelmult Ápril 6.án Budapestről keltezett, s hozzám az Erdő Szt. Györgyi postán
kéthéti veszteglés után érkezett nagybecsü levelét kellemes érzések közt olvastam, s arra
közbe esett akadály miatt csak most felelhetek ennyiben:
Kedves emlékü Krizánk biographiájához minő adattal szolgálhatnék, mit méltóságod
ne tudna? mindemellett is egy pár mozzanatot felemlitek ifjusága és püspöksége korából:

433

Jakab Elek kék ceruzás megjegyzése ehhez: „Szivjósága”.
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Már mint kereszturi poëta kitüntette magáról, hogy teremtő, és alkotó nagy lélekkel
bir, kiről tanára Koronka József közhelyen íly nyilatkozatott tett:
„Certe hic juvenis erectae mentis et non ad vulgaria natus.”434 – Továbbá, épen ezen
tanára diák vers-gyakorlatairól (exercitium) máskor kimondotta: „már nem tudom minő
érdemjellel kisérjem a Kriza dolgozatait.” –
És hogy Kriza költőnek született volt, kitünt abból is: miszerint mi tanuló társai sokszor probára tettük, hogy egy vagy más tárgyról rögtönözzön nekünk diák verset, és a
probát mindig kiállotta. – Többek közt, felhivtuk hogy mondjon nekünk verset a küküllőhidról, s legottan mondotta:
„Non sunt per montes, sed sunt per flumina pontes”435
Püspök korából is emlithetek annyit: miszerint visitatioja alkalmával, azhol én is jelen
voltam, a templomi köszöntőket illetőleg többszőr csak nehány főbb eszméket jegyzegetett
egy tenyeremni papirra, s azokból egy gyönyörü dictiot kerekitett logicai következetességgel; s noha az előadásra ║ nézve nem volt valami kitűnő szónok, de a hallgatóságra még
is mindig hatással tudott szólani. –
Jellemét illetőleg, méltóságod jobban tudja nálamnál hogy Kriza a humanitas kitünő
élő példánya volt; s példátlan jószivüségével minden hozzá folyamodón sokszor a tulzásig
kívánt segiteni. –
De mire fárasztom a méltóságod sokfelé osztott becses figyelmét, mikor Krizát közelebbről ismerte mint én. –
Velem is voltak ugyan közlekedései elannyira, hogy hozzám intézett levelei egy csomagba nagyszerü tömeget tennének; de azok kevés kivétellel mind hivatalos szinezetüek
levén nem tartoznak e tárgyhoz. – Szóval, Krizáról általánosságban is csakis annyit irhatok: hogy ő lelki nyája felett kitartó éberséggel virasztó jó-pásztor volt. –
Még egyet ide jegyzek, de már nem Krizára, hanem Dávid Ferenczre vonatkozólag; hiszem e papír megbirja még akkor is, ha méltóságodnak újságot nem irok: ha
nemcsalatkozom kinyomatva még nem olvastam a szép disthicont[!], melyet a dévai várfogságban sajátkezüleg metszett volt be a vár falába, ezen szavakban:
„Det Deus ut prisci redeat confessio veri,
Et terram antiquum fas, pietasque regant.”436 –
Sajnalkozzamé méltóságodnak azon nyilatkozata felett, hogy Budapestre menetelével
elvétette az élethimét? én őszintén mondom: nem sajnálkozom; mert méltóságod ott is
a maga helyén van, azhol hazának, nemzetnek, sőt az unitárius érdekeknek is nagyot tud

434

Certe hic juvenis erectae mentis et non ad vulgaria natus. (lat.) ’Ez az ifjú bizonyosan a lélek felemelésére,
és nem mindennapi tettekre született.’
435
Non sunt per montes, sed sunt per flumina pontes. (lat.) ’A hidak nem hegyeken, hanem folyókon
keresztül vezetnek.’
436
Det Deus ut prisci redeat confessio veri, et terram antiquam fas, pietasque regant. (lat.) ’Adja Isten, hogy
az elődök visszatérjenek az igaz hithez, és az ősi földön az isteni törvény és a kegyesség uralkodjon.’
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használni; csak arra kérem mindenek felett, hogy kimélje magát, mert a temérdek munka
idő előtt felemészti életerejét, vallás-közönségünk nagy hátrányára. –
Mondhatatlanul jól esik nekem, olvasni azt, hogy kedvesfiában szép jövendőt lát; s
ohajtom is, hogy e fiu éljen, és legyen a ║ a régi syntaxis szerint: „dignus patro filius”.437 –
Tiboldi-ként: bocsánat, még egyet: hiszem sőt tudom, hogy a kereszturi Gynasium[!]
előljárosága megteszi a hálatartozást, azon nagyszerü áldozatért, melyet nagybecsü
könyvtára felajánlásával tett ezen Gymnasiumunk iránt; mindazonáltal fogadjon el tőlem is, igenytelentől, egy legméltóbb hálanyilvánitást ezért. – Óh! kérem is az istenre, és
ami szent lehet mindenre! hogy ezután se vonja meg tettleges pártfogását ezen sok háládatlantól felejtett, de méltóságod által mindig pártolt, és gyámolitott szegény iskolánktól. – Hizelgéstől menten elismerem, hogy én méltoságodot ezen iskolánk benefactorai438
közt elsőhelyen tisztelni megszoktam. –
Igen méltó tiszteletem, és nagyrabecsűlésem kifejezése mellett vagyok
Méltóságodnak
szolgálatkész kötelezettje
Árkosi Dénes
mk
Rava. Május 10. 1876.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Közölve: Ethn. 240–241.
Autográf levél, 3 oldal.

3. kriza Gyula: kriza János életírata. h.n., é.n.
Kriza János 1811 Junius 28-án született Miklosvárszéken Nagy-Ajtán, atyja odavaló unitárius lelkész, a Tordamegyében fekvő Toroczkó bányavárosból származott Kríza
János volt, anyja Bencze Borbára ős székely családból. Elemi tanulmányait a nagyajtai jó
népiskolában kezdvén, kilencz éves korában a toroczkói úgynevezett particulában folytatta, hová nagy számmal jártak a távol Székelyföldről is szegény tanuló gyermekek s
még bajszos ifjak is, a kiknek mintegy ápoldája volt a kegyes, jótékony szivességéről híres
toroczkói nép áldott jó lelke, de jártak feles számmal a környékbeli oláh falvak gyermekei is, a kik e tősgyőkeres magyar, legalább a reformáczió ║ idejében már egészen tíszta
magyar városban nyerték kiképződésük első, jó alapu elemeit. A székely földtől ily távol
helységbe azon okból kellett a fiunak menni, mert az édes atyja szülőinek házánál minden
testi szükségeit kielégitő otthonát találván fel, mind az atya meg volt kimélve a nagyobb

437
438

dignus patro filius (lat.) ’apához méltó fiú’
benefactor (lat.) ’jótevő’
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költekezéstől, a mire alig is jutott volna az igen mérséklett papi jövedelmekből, mind a
fiura nézve meg volt könnyitve a tanulhatás, nem lévén kényszeritve mint az ápoldai székely fiuk a templom és iskola körüli szolgálatok tételére.
A kőszirtek s erdőségek közt oly regényesen fekvő s népe festői viseletéről s ódon
patriarchalis erkölcseiről és szokásairól is elhirhedt ║ Toroczkó iskolájában öt egész évet
töltvén a növendék ifju, a ki már itten probálgatta erejét magyar és latin versek irásában, a
székely földön fekvő székely-kereszturi középtanodába ment tanulását folytatni a tanitói
ügyessége s fegyelmi szigora által nagyon hiressé lett Koronka József igazgató tanár vezetése alatt, négy évet töltvén a költészeti s szónoklati osztályokban, hol az akkori tanrendszerhez képest az ifjak tanulása a latin classicus irók könyveire s latin gyakorlatok,
beszédek fogalmazására szoritkozott, csak nagyon ritkán kelletvén magyar gyakorlatokat,
kötetlen s kötött beszédeket készitni. Az ifju Kríza itt csaknem egyforma könynyüséggel
s gyorsasággal irt ║ verses és prózai gyakorlatokat nemcsak maga de osztálytársai terhét
is mindig a legnagyobb készséggel hordván tolla hegyén s nem kevésbé örült az igazgató
tanár által őneki, mint a tanulótársainak adott praestanter, eminenter s több ilyen nagy
változatosságu lectákon. –
A székelység ezen őseredeti jellegével bíró városból 1829-ben a kolozsvári unitárius
kollegiumba ment, hol 1833-ig a bölcsészeti s hittudományi, a következő két évben pedig a jogi tanfolyamokat végezte a református kollegiumban. Már mint joghallgató az
unitárius kollegium alosztályaiban köztanitóvá s a főtanoda könyvtárának az illető tanár
mellett segédfelügyelőjévé neveztetett ki. ║ Ugyanakkor a főtanodai ifjuság kiválóbbjai
által alapitott „Olvasó társaság” egyik alapitó tagja s egyszersmind első könyvtárnoka s
az ifjuság által járatott hírlapok tartalmának előadója volt. Még a tanodában megtanulta
önerején a német, franczia és angol nyelveket; az e nyelvü classicus költőkből már ekkor forditgatott, azon czélból, hogy némi ösztönt adhasson tanulótársainak az oly remek
műveket tartalmazó idegen nyelvek s irodalmak megszeretésére. E forditások a később
kiadott „Remény” czimü zsebkönyvben jelentek meg nagyrészint.
A kolozsvári unitárius ekklézsia 1835-ben rendes papjává választotta olyformán, hogy
ősi rendtartáshoz képest előbb maga költségén elküldötte külföldi egyetemekre bővebb
önképzés végett. Az azon korbeli ║ osztrák kormánynak a németországi szabadságeszmék terjengő miasmáitól való reszketése miatt nem lévén szabad magyar- s erdély országi
tanulóknak is máshová menni mint a Berlinben, a szent szövetség egyik tagjának városában lévő egyetemre, Kríza is Bécstől egész Berlinig szabatosan kiirt úton ide kényszerült
menni, hol két évig maradt főleg theologiai s philosophiai tanulmányait folytatva, miket
azután soha nem is hagyott félbe, ezek mellett különösen a nyelvészettel is előszeretettel
foglalkozva. 1837 nyarán haza térvén, egy egész évig tartott sinlődése miatt, mely már
kűlföldön léte alatt vette kezdetét máj és lépkórságban, nem foglalhatá el papi hivatalát
s csakis ║ a borszéki fürdőn töltött nyári két hónap üditő hatása után kezdheté azt meg,
a melyet aztán egész püspökké választatásáig (1861 évben) bár nem teljes jó egészségben de mégis oly állapotban folytatott, hogy csak egyetlen egyszer volt kénytelen gyógyfürdőre Előpatakra és Málnásra menni, t. i. 1859-ben az ez év elején kapott s egyszerre
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rásulyosodott csúzos betegség miatt, a melynek erejét meg is töré a székely szülötteföld
hathatós vize, ha egészen el sem is törlé – 23 évi papsága alatt, a melyet tényleg 1838ban kezdett meg, s a melyre az 1840-ben Bölönben tartott zsinaton szenteltetett fel, a
theologia több részét is tanitotta mint a kollegium rendes tanára, folytatva a theologia
némely tantárgyainak ║ tanitását püspöksége alatt is.
Papi s tanári hivatalos dolgokkal való túlterheltsége miatt mint iró nem léphetett fel
sok időt s műgondot igénylő művekkel; megtette csakugyan e részben is a mi csak ideje
s erejéből telhetett: vannak több rendbeli zsinati s más alkalmi beszédei, imái; több kézi
könyvei kinyomatlan vannak, csak az Egyházi Főtanács megbízása folytán gyermekek
számára dolgozott „Keresztény Vallás Elemei” czímüt nyomtatta ki, mely már többszöri
kiadást ért, s az unitáriusok minden iskolájában sőt még más felekezetüek iskoláiban is
tanittatik, s kiadta ujra a „Nagy Katechesist” s az unitárius „Halotti Énekeskönyvet” czélés korszerü változtatásokkal s nem egy darabbal toldva meg a gyűjteményt. ║ Később
szerkesztője volt Nagy Lajos tanár társaságában az unitárius tanárok által alapitott
„Keresztény Magvető” czimü egyházi folyóiratnak, melynek tovább szerkesztését a II-dik
kötet kiadása után Ferencz József kolozsvári unítárius pap s tanár elöbb Buzogány Áron,
azután Kovácsi Antal s végre jelenleg Simén Domokos tanár társai segédkezése mellett
folytatta. Egyszersmind az amerikai „Unitarian association” által pártfogolt vállalatban, a
hires unitárius hitszónok és bölcsész Channing müveinek az unitárius tanárok által eszközölt forditásában is tevékeny részt vett, egy részének forditásán kívül maga dolgozván
ki az 1-ső kötet előszavában a hires iró életiratát s a forditást, hogy ║ az mínél eredetibb
és zamatosabb magyarságu legyen hű és lelkiismeretes gonddal ellenörizvén.
Most forduljunk az irodalom emberéhez. Krizának gyermekkorában legkedvesebb
olvasmányai voltak, a minő könyveket oly egyszerü, patriarchalis erkőlcsü nép mint a
toroczkói szokott volt nagy buzgalommal s előszeretettel olvasgatni: a biblia, főleg ennek
ótestamentomi része, s emellett, a mit csaknem minden háznál kaphatott Toroczkón, a
Hármas Historia, a hét bölcs emberek s hasonlók, a miket sokan az ottani gazdaemberek
között szép kerek betűkkel magok irtak le. Atyja házánál a nyári ║ szűnidők alatt a régi
kőnyvek mellett megtalálta még a Kazinczi Ferencz műveit, forditásait s folyóiratai egypár
darabját, a melyeknek új magyar szép irálya mennyei muzsika gyanánt hangzott a csak régies irályhoz s bibliai kenetes nyelvhez szokott már jól felcseperedett ifju fülébe. Történt
egyszer, hogy a midőn Kríza a Kazinczi szépliteraturai műveiből Gesznernek egy kedves
megható pásztori költeményét olvasná, egy ágyában heverésző, különben olvasgatni nem
szokott székely kamasz tanuló deák annyira fellelkesült, hogy mintegy szép zenehang
hallására felugorván, örömében tánczolni kezdett ║ a szobában, káltván, hogy soha kedvesebb gyönyörüséget nem érzett életében. A 30-as évek elején a Széchenyi lánglelkétől
kapott mozgalomban a magyar ifjuság is minden nagyobb iskolában addig nem szokott
magyar irányu és szellemü mozgásba jövén, (mert a régebbi korban kelt mozgalmak inkább latin classicusok olvasása végett voltak) az unitárius collegium nagyrészint tősgyökeres székelyekböl álló ifjusága sem maradhatott hátra a nagyszerü szellemharczban s
még az 1830 évet megelőzőleg egyesültek ifjak kölcsönös mívelődés czéljából, hol együtt-
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olvasás hol egyik a más ║ munkájának megbirálása végett s kezdettek volt különbözö nevek alatt társaságokat formálni s zsebkönyveket inditani meg, hová dolgozataikat beirva,
azok aztán sok buzgó részvevő olvasóra találtak benn az iskolában s azon kívül is. Egy
nagyobb terjü s rendszeresebb alapult olvasó önmivelő társaság kebelében a 30-as évek
elején főleg Kríza volt meginditója legbensőbb barátjával Szentiványi Mihálylyal előbb
„Viola” később „Remény” néven hetenként kézíratban megjelent szépírodalmi lapnak,
melynek kivülök főbb munkatársai Nagy Elek, Gálfi Sándor Veres József stb. voltak. – ║
Ezen ivekről válogaták az 1839-ben nyomtatásban megjelent „Remény” czimü zsebkönyv
tartalmát, mely azon időben szokatlan sensatiot keltett volt s melyet a kritika is kitűnőleg
méltányolva fogadott. Kríza, a kinek szerkesztése alatt jelent meg e zsebkönyv, ebben öt
név alatt irt, ugymint bevallott neve és Taraczki, Vadormi, Tündeffi, Ajtavári nevek alatt.
Ezen zsebkönyv különös elismerését vívta ki ama hires kritikai lap, a nagy tekintélyben álló „Figyelmező” fő iróinak is, hol Toldy Ferencz ismertetvén az emlitett zsebkönyvet, tartalmából egész verseket közölt; az irók nagy részét legujabb költészetünkben teljesen ║ jártasoknak, a nyelv és költői formák teljes birtokában lévőknek ismeri,
s különösen Krizát tünteti ki minden társai felett, a ki, úgymond, seregével különnemű
igen szerencsés dolgozatoknak jelent meg. „Ők hivatva vannak arra, hogy Erdélyben a
költői literaturának egy szebb korszakát kezdjék meg. Minden esetre pedig – igy végzi
ismertetését Toldy – az oly szűk eszközü s oly csekély módu, de annál lelkesb vezérletü
kolozsvári unitárium collegiumé a dicsőség, hogy első volt, mely annyi szép erőt ébreszte
fel és központosita a literatura egyik legfontosb és hatobb ága szerencsés mivelésére s
Magyarország nyelvcsinositó haladási fokára emelkedvén, Erdélyt olyan igen követésre
méltó példával előzte meg.” ║
A „Remény”nek azután még két kötete jelent meg 1840 és 1841-ben az irodalmunk s
nemzeti életünkre is oly korán elhúnyt Szentiványi Mihály szerkesztése alatt; e kötetekben is Kríza kiváló részt vett s ugyanakkor az Athenaeumba is irt lyrai költeményeket.
Székelyes ízű népdalai közül nem egy ment át mindjárt megjelenésök után a nép ajkára
mint a nép lelkéből termett. A magyar akademia már 1841-ben levelező tagjai közé sorozta. Később 1862-ben a Kisfaludy-társaságnak is tagja lett.
Lelkészi és tanári hívatala mellett mint journalista is kezdettől fogva működött egész
püspökké lett választásáig, s a Nemzeti Társalkodónak egy évig segédszerkesztője is volt.
Az erdélyi szabadelvü sajtónak a Méhesféle Erdélyi Hiradótól kezdve a „Kolozsvari közlönyig rendes munkatársa s a Brassai féle Vasárnapi Ujság külföldi hirrovatának ║ mely a
közbeszőtt kőzmondások s népdaltöredékek által általános figyelmet ébresztett volt irója.
1843-ban b. Kemény Zsigmonddal együtt kiadta Szentiváni Mihály műveinek I. kötetét. S
ugyanekkor hirdetett előfizetést „Vadrózsa” czímü székely népköltészeti gyüjteményére,
melynek azonban kiadását részint az akkori politikai küzdelmek s törekvések minden más
érdeket félrevető iránya miatt az ily különszerü irodalmi vállalatok iránti részvét csekélysége, de főleg a székely nyelvjárások s hangejtések körüli lelkiismeretes tanulmányok be
nem végzettsége miatt boldogabb időkre hagyta. – Ezek szerint már a Kisfaludytársaság
által az Erdélyi János szerkesztése alatt kiadott Népköltési Gyüjteményeket megelőzőleg
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fogant volt meg ezen eszme lelkében. A közbejött politikai nagy események következtében mind tovább meg tovább haladt az eszme valósítása némileg maga a vállalat s a
magyar irodalom ║ javára, a mennyiben Kríza a nemzeti remények s vágyak meghiusulta
miatti általános levertség közepett is sohasem hagyott fel mint fészke épitésében sokszor
megháborgatott madár gyüjteménye kiadási s erre nézve hogy az jelesebb legyen, folytonos gazdagitási szándékával. Elvégre a minden szépet és jót gyámolitó s főleg a forradalmi
korszak után a minden magyar nemzeti sajátságot gyökerestől kiirtani indult osztrák vad
rendszer tele alatt Erdélyben csaknem egyedül küzdö s alkotó gróf Mikó Imre pártolása s
mély nyomokat hagyó munkássága s éleselmü műphilosophunk és költőnk Gyulai Pál baráti segédkezése s hatós ajánlásai mellett megjelent 37 sűrűn nyomtatott íven a „Székely
Vadrózsák” I kötete. E gyüjtemény kiterjed a székely népköltészet egész körére s ennyiben
páratlannak mondható, egy nagy gazdagságu ║ székely tájszótárt is hozván a székely nyelvjárásokról irt értekezéssel, mely akademiai díjjal lőn koszoruzva. Ezen gyüjteményben,
mely Fogarassi szerint kincses bányája nemzeti nyelvünknek, Kríza egyszersmind nyelvésznek is tünt fel a nélkül hogy ilyenné lenni valaha törekedett volna, a mennyiben mindig
figyelemmel s előszeretettel kisérte ugyan a magyar nyelv körüli kutatásokat s dolgozatokat,
de tüzetesen mint szakférfiu nem készült soha nyelvészeti művek irására, csupán a székely
nyelvjárásnak saját hangjában való ismertetésre s a székely nyelvkincseknek tiszta eredeti
ízök és zamatukban való felmutatása s az irodalmi nyelv számára lehető hasznositása vezette az eljárásra, melyet gyüjteménye szerkesztésénél követni jónak látta. –
A „Vadrózsák” II kötetéhez is gyüjtött anyagot, de annak rendezésében betegeskedése
║ és halála meggátolta; a jelesb darabok, balladák, népdalok egy részét azonban közölte
a „Fővárosi Lapok” „Hon és külföld” stb. hasábjain. Az utóbbi időben nagy sikerrel megindult Magyar Nyelvőrnek is szorgalmas dolgozótársa volt.
Hogy Kríza költői müködésének fényesebb s nagyobbszerü nyoma nem maradt irodalmunk mezején, oka, mert már lelkészi terhes hivatala, egymaga lévén a kolozsvári
ekklézsiának lelkésze, a kinek a vasárnapi prédikálás mellett a hétköznapi naponta kétszeri s e mellett alkalmi szent szolgálatokat kellett végezni, elég nagy teher lett volna egy
ember vállaira, ehez járult még folytonosan a tanári nehéz hivatal, annál nehezebb, mert
a theologiai tanok latin nyelven való tanitása éppen tanársága kezdetén szünvén meg,
valami négy ágában a theologiának kénytelen volt magyar nyelven ║ újabb s a korszellemhez és a tudomány állásához alkalmazottabb kézikönyveket dolgozni. De minde két
mezőn is szükön gyümölcsözvén az élet fája terhes háznépe számára, a journalistai mező
mintegy önként kinálkozott a papi s tanári szerény jövedelmi forrás vizének pótlására,
s ily körülmények között nem csoda, hogy a szépirodalom muzsájának kedve mindinkább fogyott, ajka is majdnem egészen elnémult. Csak egyetlen érintkezési szál maradt
meg a mindig imádott múzsával, a székely népkedély örökbecsü szüleményeinek minden
alakjok és színök szerint való gyüjtögetése.
Kríza 1842-ben kelt egybe Fűzi Borbárával, néhai unitárius tanár és főjegyző Fűzi
János leányával, ki az évek óta virágzó kolozsvári jótékony nőegyletnek keletkezése óta
fáradhatatlan másodelnöke. Egyik fia, Kálmán ║ kir. törvényszéki jegyző s vizsgáló biró,

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
i. krizA jános (Auto)biográfiái

261

26 éves korában szerencsétlen esés következtében történt halálával mély bánatot okozott
atyai szívének. Egy fia Gyula pénzügyi fogalmazó és egy leánya Lenka Kovács János unitárius tanár s egyetemi angol nyelvtanitó neje jelenleg is életben vannak. –
Tüdőgyuladásba esvén 1875 Március 26-án Nagypénteken végezte be nemes életét. –
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
Közölve: Ethn. 242–246.
Autográf, 22 oldal.

4. Toldy Ferenc jegyzetei kriza János életéről és munkásságáról. hn., én.
A 135 §-hoz. 1)
KRIZA JÁNOS.
Született 1811 Nagyajtán Miklósvár Székben, hol atyja unitárius lelkész volt.
Gymnáziumi tanulmányait Torockón és Székely-Kereszturatt végezte. Már amott kezdett
verselni magyarúl, míg itt a romai classicusok, főleg Horác és Ovid ismeretébe vezettetett
be, s őt a deák versírásban gyakoroltatták. A magyar népies irodalmat már ismerte volt,
midőn az új írók munkáival Kolozsvárt theologus korában 1829 óta megismerkedvén, az
epigramm – és népdalköltészet iránt ébredt fel hajlama; de a Kritikai Lapok szigora őt a
termelésben még visszatartotta. 1835 a kolosvári unit. egyház költségén mint papjelölt a
berlini egyetemre küldetett, honnan visszatérvén, 1838 kezdte meg papi hivatalát, melyhez 1840 óta a theologia tanársága, kereset tekintetéből pedig már 1842 óta az Erdélyi
Híradó mellett segédkedése járulván, 1861 Erdély unitárius szuperintendense levén: a
költészetnek csak ritkán szánhatott néhány órát, de e kevéssel is már 1838 óta feltűnővé
lett az értők előtt. Első költeményei az Athenaeumban jelentek meg (1838–40), követte
több a kolosvári unit. collegiumi Olvasó-Társaság megbízásából általa 1839 szerkesztett,
1841re Szentiváni Mihály által folytatott[?] „Remény” című zsebkönyvben s a kolosvári
„Nemzeti Társalkodóban”. Már ez időben fordított kiváló figyelmet a székely népköltésre,
s 1842-ben egy ily gyűjteményre „Vadrózsák” cím alatt előfizetést is hirdetett, de a politikai élet akkori zajában elhangzott szava; mind azáltal folytatta e téren gyűjtéseit, sőt
kiterjesztette gondját utóbb a nép minden sajátságai megfigyelésére, szólásmódjai, közmondásaira, meséire, nyelvére; s így keletkezett ugyanazon cím alatt azon gazdag és nagy
jelentékenységű munkája „Vadr. székely népk. gyűjt.”, melynek I kötete Kol. 1863 jelent
meg, s melynek II-kát a [-] tudomány[?] nagy érdekeltséggel várja.
Lelőhely: MTAKK [Tört. 40 24/IV. (Kriza János életére és műveire vonatkozók. Toldy Ferencz
jegyzetei és gyűjtése.)]
Autográf, 1 oldal.
Megjegyzés: Befejezetlen, piszkozati példány, nagyon sok áthúzással.
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5. kriza János önéletrajzi levele ismeretlenhez.439 h.n., é.n.440
Én Kriza János születtem 1811. jún. 24-én Miklósvárszékben Nagy-Ajtán, hol édes
atyám unitárius lelkész volt, mindössze 47 évig szolgálván azonegy ekklézsiában. Édes
anyám Bencze Borbara tősgyökeres székely; az atyám Tordamegyében Toroczkó, e regényes, sziklák közé zárt helység szülöttje volt, hová én is 9 éves koromban vitettem tanulni
az ottani jó hirben álló úgynevezett particulában, hol a syntactica classissal441 végeztem
be a tanulást, öt évet töltvén e patriarchalis egyszerű erkölcsökkel díszes, egész Erdélyben
öltözet s lakásbeli szokásaikra nézve is megkülönböztetett kisded városban, melynek lakósai nagy részt vasbányászatból, egy része vassal való kereskedésből, s egy kisebb része földmívelésből él. Syntaxista koromban már kezdtem a verseléshez, s maig vannak
fenn némely költeményeim azon időbűl. 1825-ben a székely-kereszturi gymnasiumba
vitt anyám a poetica és rhetorica classisokba egy akkor nagy hírben állott igazgató-tanár,
Koronka József kezei alá; 4 évig voltam e szigoru tanár oktatása alatt, a ki főleg a latin
classis(cu)sokat, ezek közt Horatiust és Ovidiust tanította előszeretettel; belé is jöttem a
439
Mivel az eredeti levelet nem ismerjük, annak a MTAK Kézirattárába való jutásának útját nem tudjuk
rekonstruálni, így csak találgatni lehet, hogy Kriza János kinek a kérésére írta meg autobiográfiáját.
A szövegközlések közül a SzNGy az egyetlen, amely felveti ezt a kérdést, és a dokumentumnak helyesen
azt a címet adja, hogy Kriza János önéletrajzi levele (szemben például a MNGy-nyel, ahol Kriza János
önéletrajza a címe). Emellett Kovács Ágnes egy lábjegyzetben (Kovács Á. 1956: 439, 1. lábj.) arra is felhívja
a figyelmet, hogy a szövegben van megszólított (Nagyságos Úr), tehát Kriza valakinek a kérésére írja meg
autobiográfiáját. A levél műfaji követelményeinek mégsem tesz teljesen eleget, mert nincs megszólítás,
nincsen elbúcsúzás, nincs datálás. Felmerülhet Simén Domokos neve, aki kérte az unitárius írók életrajzát,
de ebben az esetben érthetetlen, hogy hogyan került az írás Pestre. A másik személy, akiről tudjuk, hogy
unitárius írók életrajzát kérte, Jakab Elek volt. Tehát lehetséges, hogy Jakab Elek már Pesten levén, kérte
Kriza önéletírását, aki azt Jakab Eleknek egy levél kíséretében elküldte (ez magyarázhatja, hogy a levélforma
bizonyos elemei miért hiányoznak). Ez azonban azért nem különösebben valószínű, mert akkor Jakab Elek
felhasználta volna ezt, azonban ennek a szövegnek az ismerete nem mutatható ki az írásaiban. Esetleg szóba
jöhet még Gyulai Pál is (bár ezesetben is furcsa, hogy a kézirat miért nem a Gyulai-hagyatékkal vándorolt).
Ortutay Gyula egy írásában szintén Gyulai Pált nevezi meg, mint akihez a levél íródott, azonban semmi
egyébbel sem indokol, mint hogy Gyulai bírta rá önéletírása elkészítésére a „szemérmes Arany Jánost” is.
(Vö: Ortutay Gy. 1942: 253.) Ez azonban azért sem valószínű, mivel ebben az önéletírásban is emlegeti Gyulai
Vadrózsákban betöltött szerepét, aminek ilyen jellegű megfogalmazása kevéssé valószínű, ha magának
Gyulainak íródik a levél. A legvalószínűbb tehát, hogy a címzett Toldy Ferenc lehetett, aki – ahogy maga is
írja 1875-ös Jakab Elekhez írt levelében – verseit több ízben (1843-ban, 1861-ben, 1868-ban és 1874-ben)
kérte. Erre az 1868-as válaszában Kriza János már két rendbeli életiratának összeállítását emlegeti, míg
Jakab Elek 1874-es Krizához írt levelében Toldy kérését tolmácsolandó versei összeállítása mellett életiratát
és fényképét is kéri tőle. Továbbá Kriza János Toldyhoz írt 1868. október 13-i levelének (82. levél) első sorait
úgy is lehet értelmezni, hogy a megbízatás, amit éppen végrehajt Toldy kérésére, önéletrajzának elkészítése
és küldése, tehát elképzelhető, hogy ehhez a levélhez csatolta az önéletrajzi levelét. Ezek mellett Toldy
címzett szerepét erősíti az a tény is, hogy Nagyságos Úrnak nem szólítja sem Gyulait, sem Simént, sem
Jakab Eleket, viszont valamennyi esetben Toldyt.
440
A legvalószínűbbnek tűnő feltételezés az, hogy Kriza János önéletrajzi levelét 1866 második felében, vagy
kevéssel utána írhatta. Erre az mutat, hogy a második kötet kiadása kapcsán az előfizetési ív kibocsátásának,
az aláírásgyűjtésnek a terve nagyon határozottan és jelen időben fogalmazódik meg ebben a levélben. Erre a
levelezésben egyedül 1866-ban van utalás, sem előtte, sem utána nincs. (Vö: 71, 72, 73. levél.)
441
syntactica classis (lat.) ’szintaxis osztály’
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latin distichonok készítésébe, így saphicusok sat. írásába is úgy, hogy néhány óra alatt
sokszor az egész classisomnak megírtam az exercitiumaikat; egypárszor magyar versek
készítésére is adott themát jó rectorunk, vagy caputokat442 hagyott ki Ovidiusból szabad
magyar fordításra, vagy átdolgozásra. Azonban a magyar versekre nem kaptam oly szép
Lectákat (excellenter, praeclare, opipare sat.), mint a latin versekre; sőt, komolyan intett, hogy új, még szokatlan szókat használni óvakodjam. Ugyanis csak togatus koromban, – mintegy 18 éves lehettem, midőn legelőször kaptam mintegy történetből kezemhez néhány újabbkori magyar írót, mint Kazinczy Ferencz, Fáy András, többre nem is emlékszem, hogy olvastam vagy ismertem volna 19 éves koromig. Toroczkói tanító-koromban a biblián kívül – a melyből igen sokat olvasgattam nagykegyes nagyanyámnak – alig
ismertem s olvastam egyéb könyvet, mint a Hármas Históriát, a Hét bölcs Mestereket
és több más maradványát régi irodalmunknak, a melyek a toroczkói olvasgatni szerető
népnél nyomtatásban vagy kéziratban nagy számmal találtattak. Sz.-kereszturi vén deák
koromban megizelintvén egy-két újabbkori írónk bájoló művét, nagy mohón estem neki
az új irodalom olvasásának 1829 óta, midőn kolosvári collegiumunknak lettem togatus
vagy egyenruhás diákjává. Már voltam[!] önképző társulatok akkor e főiskolában, s azonnal társul felvéve írogatni kezdtem. Kereszturi deák koromban inkább csak névnapi s más
alkalmi verseket tudtam vala írni.
Népdal s Epigramm voltak, a miknek írására nagy hajlamot éreztem mindig. S írtam
volna is sokat, igen sokat, ha az akkoron nagy hatalommal fellépett „Kritikai Lapok” egy
kis hűsítő vizet nem fecskendenek tüzes hajlamaim közé. – Szentiváni Misi barátom, egy
nagytehetségű ifjú, de igen is hajló a mások leczkézésére, bírálatára. Nagy ellenzője volt
a könnyű írásnak, a nyilvánosság előtt fellépésnek, s örökké szabta társai elé a kritikai
törvényeket – s irgalmatlanul kritizálta, a mit irogattak. Sokat tett ez nem tagadhatni az
ízlés mívelésére, serkentett alaposabb tanulásra, de egynémelyiket igen is szorongóvá tett
az írásban vagy attól végkép is elriasztott.
De visszatérek a collegiumi pályámra. A 4 évi philosophiai s theologiai tanfolyam végzése után két évig a kolosvári reformatum collegiumban jogtanító Tunyogi alatt tanultam
a hazai törvényeket, s 1835-ben a kolosvári unitaria ekklézsia költségén, mint papjelöltje
felmentem a berlini egyetemre, - csak ide – és semmi más egyetemre nem lehetett akkoriban menni magyar protestáns ifjunak. Még csak Lipcsét sem volt szabad utunkba
ejteni. Két évet töltöttem a berlini egyetemen theologia, philisophia stb. hallgatásával,
nagyrészint beteges állapotban. Belső emberem – a gyomrot értem inkább, nem a felsőbb szellemi életorganumot – nem tudta kedvelleni az ottani életmódot, a rideg hegeli
philosophia rendszere s még inkább az ő képére s hasonlatára alkotott theológiák sem
igen ízlettek; elég hogy 1837-ben ősszel haza jövén, egész esztendeig tartott nyavalyáskodásom, melyből leginkább a vízgyógy s a borszéki borvíz használata üdített fel, úgy hogy
1838 ősszel hozzá kezdhettem a kolosvári papi hivatalhoz.
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Betegségem s e miatt folytonos szobábani ülésem időt és alkalmat adott a képzelődés
játékinak korlátozatlan játszására, s mondhatom, hogy a mi keveset írtam életemben költemény-félét, csaknem mind e nyavalygós állapotomban írtam: mert egésséges állapotom
éveiben soha sem volt elegendő időm s alkalmam arra, hogy komoly hivatalos és nem
hivatalos teendőimen kívül még írói dolgokkal is foglalkozhassam.
Sziveskedjék itélni a Nagyságos Ur. Már maga a kolosvári papság egymagamnak elég
bajt, lélek- és test-rongáló foglalkozást adhatott, megjegyezve azt is, hogy gyakorlatlan
lévén a szónoklásban a hivatal megkezdésekor, a kevesebb bajjal kidolgozott munkát
kezdetben egész héten át kellett repetálgatnom, hogy felakadás vagy belésülés nélkül elszavalhassam. Aztán könnyebben is jött volna nékem mindig a versírás, mint a prózai
dolgozás.
A papi hivatal mellé járult csakhamar 1840-ben mind ideiglenes tanárnak a theológiai
tanok nagy részének tanítása, de előbb még az addig deákul tanított tantárgyaknak, egyszerre zsinatilag hozott végzés szerint, magyarul, még pedig újabb kútfők után kidolgozása. Majd 1845-ben rendes theol. tanárrá is megtétettem, s azóta, még most püspök
létemre is tanárkodom s egyszersmind a papnöveldének vezetője vagyok.
Ehhez járult a consistoriumi jegyzőség vitele 1845-ig. S minthogy mind a papság mind
a tanárság után is kevés volt a fizetésem, melylyel szaporodó családomat tisztességesen
el nem tarthattam, gyermekeimet nem nevelhettem volna; (házassági életre léptem volt
1842-ben néhai unitárius tanár s egyházi főjegyző, a nyomtatott egyházi beszédeiről is
ismeretes Füzi János leányával Borbárával) tehát kénytelen voltam a Méhes Sámuel által kiadott (úgy tetszik) Erdélyi Híradó mellett is segédkezni, még 1842 óta leginkább
a „Külföldet” dolgozván, mely journalistaságom tartott majdnem szakadatlanul egész
1861-ig, midőn püspökké megválasztattam épp abban az alkotmányos szép verőfényes
korszakban, mely egyszerre felvillanyozta volt a szabadság-érzelmeket, s a több évig püspök-helyettesi hivatalt viselt Székely Mózes (a gondolkozástan irója) helyett a közbizalom
engem karolt fel.
Ennyi hivatal – papi, tanári, jegyzői, journalistai – folytatása mellett – hozzá véve
még csaknem folytonos nyavalyáskodó állapotomat – nem csuda, Nagyságos Úr, hogy
nem igen lehettek kedv s reményim, sőt hogy elsülyedt a költői ér, megszakadt, mint
midőn a mély aknákban elveszítik az arany erét a bányászok, s nekem physikai időm sem
maradt, hogy az elsülyedt eret kereshessem s dolgozhassam, hogy a nyilvánosság elé hozhassak vagy egy aranystufát. Ami kevés üres idöm maradt, vagy olvasásra – minek eleitől fogva a boldogulásig kedvelője voltam, vagy kicsiny mezei gazdaságom folytatására,
vagy sétálgatásra használtam, s ez utóbbira szükségem is volt örökös gyomorszorulásaim,
aranyereim miatt.
Kevés dolgozatim összegyüjtésére aligha kapok időt: nem is tudnám egyhamar megmondani, micsoda folyóiratokban sat. jelentek meg. Sok egyéb foglalkozásim özönében
nem is érkeztem soha azon világra kibocsátott magzatimat felkeresgélni, hogy bámulgassam, mily bőrben, színben vannak, s nem tudom, fogok-e ezentúl is érkezni. Aztán
oly kevesen is vannak, hogy nem érdemlik meg az összegyüjtést, mely még kirívóbbá
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tenné az ő számoknak csekély voltát. Legtöbbet adtam volt ki a Reményben, melyet én
szerkesztettem volt fenn említett betegségem évében, s az unitárius ifjuság nevében adtam ki. A Szentiváni Mihály által kiadott Reményben is jelent meg néhány darabom. Az
első Reményben levő darabok, melyek álnév alatt vannak, egy-kettő kivételével, mind az
enyimek. Az Athenaeumban s a Nemzeti Társalkodóban is jelentek volt meg némi eredeti
és fordított dolgok.
1842-ben adtam volt ki Előfizetési Felhívást „Vadrózsa” czímű népköltészeti
gyüjteményre, mely mintegy 8 ívre volt számítva, de a politikai világ nagy zajában elveszett kedvünk kiadhatására, aztán még akkor nem is voltam egészen tisztában arra nézve, mily elvek s módszer szerint szerkesszem azt a gyüjteményt. Székelyföldön járásom
alatt jöttem véletlenül azon észleletre, mily sok ily régi kincs hever, senkitől sem figyelve
meg, a nép alsó rétegeiben; s attól fogva ez egyet számtalan foglalatosságaim közepett
sem vesztettem el szemeim elől, magam is gyüjtögettem mind a székelyföldön jártamkor,
mind pedig Kolosvárt lakó sok székely férfi és asszony embereknél – majd a forradalom
után következett években levelezésbe bocsátkoztam sok papi és világi rendű barátaimmal, s azoknak segédével nagy tárházát gyüjtöttem össze a „székelységeknek”. E gyüjtést
sok minden ágára kiterjesztettem a népéletnek, 1861-ben jött inkább eszembe a „Tájszók
és szólásmódok” gyüjtése is. Lassankint tisztult bennem a gondolat úgy adni ki a népkölteményeket s szólásmódokat, oly hangejtéssel épen mint a nép kiejti – a virágot egész
himével, illatával mutatni be a közönségnek – a plántát úgy szólva azon módúlag, mint a
természet anyakeblén felvirult, állítni elé.
Gyulai Pál nagytehetségű s tevékenységű irónk buzdítása és serkentgetése s gróf
Mikó ő nagyméltósága anyagi befolyása mozdította elő a „Vadrózsák” I-ső kötetének
megjelenését 1863-ban. Czélom volt a II-ik kötetet mindjárt a következő évben kiadni,
mert készletem volt már akkor, csak nem elegendő egy akkora II-ik kötetre, kivéve a
Tájszótárt, aminek gyüjtését szakadatlanul folytattam és intéztem – azonban az anyagi
segély hiánya mind késleltette eddiglen a kiadását. Az Akadémia is ugyan nagylelkűen
pártolt, 60 darabot vásárolván meg, mikért 150 frtot kaptam, megigérvén a II-ik kötetből
is 60-nak megvásárlását, azonban míg legalább a nyomdai előköltségekre 6 vagy 7 száz
ft nem lesz kezemben, nem lehet a nyomtatáshoz hozzá kezdenem: mert mulhatlanul itt
helyben kell a nyomtatást intéznem és felügyelnem a javítás aprólékos bajai miatt. Pesti
kiadónak bármi előnyös feltételek alatt nem adhatom át, nehogy sok hibával jőjjön ki a
corrigálásnak eléggé nem ellenőrizhetése miatt. Most arra a gondolatra jöttem, hogy előfizetési utját kisértsem meg, miből pár száz ftot kapok, s az államsegély megnyerése folytán püspöki fizetésem is fogván emeltetni, képesítve leszek pár száz forintot a magaméból
is koczkáztatni, s részint az akadémia adományát kipótolni, a mit az élet szükségletei
miatt kényszerültem elkölteni.
Irodalmi munkásságom nagy részét egyházi s iskolai könyvek vették igénybe. A
theológiának több ágait dolgoztam ki, a miket tanítottam s tanítok. „A keresztény vallás
elemei” czímű kis kátém több kiadást ért, s minden iskolákban, még némely más vallásúakéban is taníttatik az elemi osztályokban. E mellett több zsinati s más ünnepélyi szent
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beszédek. B. Kemény Zsigmonddal kiadtam volt a korán elhalt Szentiváni Mihály beszélyeinek egy részét. Hivatalom csoportos és folytonos foglalkodásai miatt legfeljebb esti s
éjjeli órákat szentelhetek olykor irodalmi dolgokra. Hogy valamit producáljak, egyházi,
sőt házi zajos nyughatatlan életem miatt sem volt arra módom s érkezésem. Egyedül a
népköltési gyüjtések tették pihenő óráimnak soha félbe nem szakadó foglalkozását s szerezték legédesebb élveimet is. Ez érdekből, e czélból levelezni sok meghitt barátaimmal
már életem kedves megszokásává, nélkülözhetlen gyönyörévé lett – ezzel pepecselni, a
gyüjtelékeket rendezni, szerkeszteni nekem mindennapi üdítés, a mikor csak ezzel is lehet élnem.
Lelőhely: ismeretlen.
Közölve: MNGy. 369–377, Keresztény Magvető XLVII. (1912) 1. 40–45, Keresztény Magvető
LXXXI. (1975) 2–3. 90–93, SzNGy. II. 436–444.
Megjegyzés: Az 1911-es szövegközlés tanúsága szerint [„Eredetijére a M. tud. Akadémia könyvtárának kézirattári osztályában bukkantam rá.” (Kriza J. 1911. II. 468.)] akkor a MTA Könyvtárának
Kézirattárában volt megtalálható, azonban jelenleg nincs nyoma sem mostani, sem korábbi kézirattári
bejegyzésének. Jelen szöveg az 1911-es megjelenés betűhív másolata, mivel ez az egyetlen olyan szövegközlés, amelynek közreadója még bizonyíthatóan az eredeti szöveget vette kezébe.
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Tiboldi István levele Simén Domokoshoz, kiskede, 1876. június 6.
Tisztelendő Tanár úr!
Felszollitást vettem vala Kolozsvárról M. Jakab Elek úrtól, hogy szedjem rendbe minden
Karácsonra irt verseimet több más irományaimmal együtt, hogy valamelyik tanódánk könyvtára számára legyen meg haltam után, én azért rendbe hozva leírám mintegy 36 iven s békötve
elküldém Tisztelendő Kriza János Püspök urnak, k[!] úgy értesite becses levelében, hogy beteszi a főtanóda könyvtárába. Átadtam vala a Tisztelendő Püspök urnak a Korondi fürdön
Eredeti meséimetis az Epigrammokkal együt s nem tudom mikép tőrtént, hogy Réthi Lajos
úr mint a Vasárnapi ujságban írá, mind a vers kőtet kezénél vagyon mind pedig a meseim
Pesten, kedvetlenül jő nekem ha vissza nem kerültek Kolozsvárra az illeto könyvtárba. Elöbb
a Keresztúri közép tanóda könyvtárába küldottem vala meg Egyet T. Jakab Elek urnak adtam sajátjául a Sz: Gericzéi Zsinaton, a ki megbízás után tett nemi küldeményemért sok izben
dijazott engemet. Réthi úr egy Székel közlönyben emlitette vala, hogy a meséket a Tisztelendő
Püspök Kriza urtól kapta vala s a mesékből nehányat kiadott vala a ”Nevendékek” lapjában.
M. Jakab Elek úr egykór a Korondi fürdőn mondotta vala nekem, hogy irjam le életemet:
hól, mikór születtem, minő rangu egyének valának szüleim spécialiter azt is, hogy miket
irtam éltemben. Én azért leirtam úgy a mint meghagyta vala nekem átis adtam kivánatára.
Történt azonban később T. Tanár Marosi Gergely úr felszollita engemet, hogy múlhatlanúl
phótógraphíroztasam magamot s én Marosi G urral hát Segesvárra menve levétetem
arczképemet nehány példányban, de nem jól találltan[!] az idő igen homályos, felleges lévén,
nem tudám itt mi a kinézés. Történt kevés idő mulva: Marosi úr hozzám külde egy tanúlot
Kedébe. hozzám küldött levelében felszollita hogy leirva éltem folyamát küldjem kezébe, de
én azt válaszoltam, hogy már átadtam vala egykór M. Jakab Elek urnak s tán nem helyén
tenném, ha már másnak is átadnám. Nem tudom ki értesitette Réthi urat Pesten a ki ira
a Vasárnapi ujságban, a mit olvasánk, ott látva arczképemet is. M. Jakab Elek úr késöbb
Korondon dorgálodva szollott hozzám hogy elhibáztam életemet, holott én sem szoval sem
tettel nem múkodtem a végre, a mi a Vasarnapi ujságban kijott engem érdeklőleg.
A Tisztelendő Tanár urnak hozzám küldött becses levelében álla, hogy a mit küldhetek
lenne phótógráph kiséretében, de közelünkben nem lévén phótographus, egyebet nem
tehettem, hanem Tek: Jakabházi S úr gondolatja nyomán, küldöm a Vasarnapi ujságban
kinyomult arczképemet nem tudom helyén tettem e, vagy nem. Most ide zárva küldom a
Pálfordulásra s Hamis vádak czimü irataimat s hogy még a czélra valamit mielöbb küldhessek, ha találok el nem múlatom. A hosszu levelrőli engedelem kérés mellett maradok
A Tisztelendő Tanár urnak
Alázatos szolgája
Kis Kede, 1876., Junius 6n
Tiboldi István s. k.
nyúgalmazott iskolatanító
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Szent Miklósi Tiboldi István született Udvarhely-széken Tarcsafalván 1792ben
Karácson másod napja onnan Szent Miklósi ösi birtokára költözött az apja nejével
Máriával. A Simenfalvi az időbeli lelkész Ürmosi János leányával. Apja földész volt,
József császár idejeben földmérő, azután falusi assessór, szenvedélyesen olvasta a jó
konyveket. Fiát Istvánt hét éves korában Iskolába adta Alsó Siménfalvi iskolatanítő[!]
Bodór János keze alá a mellett maga is tanitotta saját házánál, nehány télen „helybeli” lelkes Márkos Mihály úr is. Apja, mikór tavasz nyilttával mezőre küldötte a juhokkal őrizni
azokat, könyvet adott kezébe s abból estvénként elökellett mondania valamicskét s ez igy
vólt több izbenn is. ║
1805 ben a Kereszturi közép tanódába vitetett. 189ben [!] ott diákha[!] lett. 1813 ban
a Kolozsvári főtanódáb[!] ment ott tanult négy évig, hól a tanulmányok több részébol
éminentiat kapott. ott két évig kosztos tanitvanya volt. attya 1811ben elhunyván, özvegy annyának nem vala modja hazúl elegendő kosztravalóval segiteni, egy bizonyos
ügyvédnél irogatott s annál volt napjába egy illendő ebédje. 1817ben a Tordai közép
iskolába rendeltetett köztanitónak seniori czimmel. Onnan 1819ben Szent Gericzéi
iskolatanitónak vitetett, ott tanitott 25 évig, tanitvánnyi évről évre szaporodtak más
falvakból is, vallás külonbség nelkül, a szülék elhozták hozzá fiaikot, nem csak kozeli,
hanem távoli helyekről is ║
Tanitvánnyi beszéllték a latin nyelvet, ha nem egészben tökéletesen is, nénehányan[!]
Kereszturi közép tanódába menve egy év mulva diakokká lettek. Nehányszór megkinálták
felyülről tisztességes papi állomással is, de az idő tájban gyengélkedvén egészségében,
nem vállalkozék 1831 ben egy sulyos forró-nyavalya agyba tevé másfél hónapra, abból
felgyógyulta után jobb egészsegnek örvendhetett mint az előtt nehány évig.
1842ben sulyos csapás érte: Egy meghűlesből következett sulyos köszvény iszonyu
lábdaganattal egy egész évre agyba tevé s az allatt fel nem tuda kelni saját erején, ekkór
egy végzett diakot fogada a tanitást fólytatni ellátva azt fogadott koszttal s illő pénzfizetéssel. Év telteltével[!] felgyogyulva tanitani kezde, de hideget kinem állhatva templomba
járásal ║ s elgyengülve kevés meghüléstől is iskolaházba zarkozve[!] fólytatá a tanitást
egy két iskolai év alatt, igy elgyengülten 1844ben Szent Miklósi kis ösi birtokába költözék
s ott házat épite saját költségén egy testvér öcse segéd lévén némileg az épitésben. Ott az
egésszége fürdők használata után jobbra fordúlván nem lévén iskolatanitó, mint a szomszéd Kedében sem, csak lelkész, azok kérésökre, úgy a gyermeke apák kivánatjukra iskolát
állita saját lakában s később tanita felváltva a lakást majd Kedében majd Szent Miklóson.
Oda is elhozák több szülék másfalvakból is gyermekeiket s folyt ott a tanitás November
első napjától fogva Szent György napjáig rendszerént ║ Hogy hazájába költozött Szent
Gericzéről diákot hozának oda tanitónak helyébe, de az négy év mulva más elkézsiab
rendelteték tanitónak, a ki midőn még el nem költözott volna onnan három ember jott
vala hozza Szent Gericzéről Szent Miklósra, kik ugy értesiték, hogy hallván hirböl egészségének láthatólag helyreállását készséggel elfogadnák it tanitónak, ha vállalkoznék, kántort és orgonistát fogadnának a tanitónak jarni szokott bér hamadrészével s két harmad
részt kapna a tanitásért, de már ekkór 56 éves lévén ereje fölötti foglalkozásnak lenni
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gondolá, tanitani ott, a honna elmentekór 95 szamból álló tanúlók valának keze alatt,
fiuk s leányok együtt ║ azomban nem akará a két Kedei és Szent Miklósi gyermekes apákat távoztával megszomoritani s benne vetett bizalmukat meghiusitani távolabbi falubeli
nehány apát kiknek fiaikat ekkór kezdette vala tanitani, elmenttével el elkedvetleníteni s
köszönetet izenve Szent Gericzének megemlékezésért elbocsátá a hozzájötteket.
A tanitási folalkozáson[!] kívül irt:
1s.-ben is ily czimű versezetet ʺA hamis vádakot szenvedő tanitónak jó barátjához irt
levelen Sapphó mértéke szerént Tórdán 1819ben.
2or 200 Karácson verset Szent Gerizén a tanúlók számára, azok közt 8 rendbeli
ugynevezett veszekedő verseket, vagyis kettösoket
3. Egy ivni versezetet Jupiter és Hékuba czim alatt
4. Egy pástillus tartalmu gunyos névnapi versezetre választ megbizás után a mely
utobb kinyomatott M. Vásárhelyen ║
5. ʺBachus Szent Gericzéi útazása czimű munkat, az kinyomatott 600 példanyban.
6. Szent Mikloson, írt ily czimü versezetet. A Kedei újj szőlőhegy leirása 3 iven.
7. Bolond Bandi történetét.
8r Gyüjtött nehány száz Tajszót felső helyről lett megbízás után.
9r. Irt nehány névnapi versezetet
10. Népdalokot.
11. Sírverseket
12. Egy Erkölcsi Ábécét. K. Kedében.
13 Gyüjtott többrendbeli Tanczmondokát.
14. Negyszazaz Epigrammot 1st részben Szent Gericzén, részben Szent Miklóson,
mikbö több kinyomatott
15szer. 300 Eredeti mesét, ezekből itt ott nehány kinyomatott
16szór Irt nehány Halotti éneket
17r. Gyüjtött ezernél több közmmondát[?]
18 Irt, s gyüjtögetvett[!] Tündér regéket, vagy-is úgynevezett Beszédet 94 rendbelit,
miknek egyegy része egy ivnél többre telt ki. ║
19szer. Gyüjtött a Székel földön 1200 Adomát, mikböl az Üstökösbe is küldött vala több
számut, mik ott kinyomattak
20szór. ”A Keresztúri Vendéglő„ czim alatt irt másfél ivni versezetet nyolczvan három
éves korában. Most gyengult egészségere nézve.
Lelőhely: KvAKt. [MsU. 1018/A]
A levél címzése: Tisztelendő Tudós Simén Domokos urnak a Kolozsvári Unitária főtanóda érdemes tanárjának alázatos tisztelettel. Kolozsvár
Autográf, 1 oldal (levél), 8 oldal (autobiográfia).
Megjegyzés: Az autobiográfia Tiboldi István Simén Domokoshoz címzett, 1876. június 6-i leveléhez kapcsolódik, egyszerre került elküldésre. Kívül olvasható bélyegző, bélyeg és Tiboldi István viaszpecsétje is jól látható.

270

levelek

III. kelemen István autobiográfiája. Szabéd, 1876. február 11.
Önélet irási jegyzék.

Melyszerént alól írt születtem 1812ben Sept 15én Udvarhelyszékben Kobátfalván
Kelemen János, és Siménfalvi Gruer Ágnes, jó szülőimtől. Nagy apám Gruer, Siménfalván
székely örökségre házasodott, nyugalmazott hadnagy volt; a székely nyelvérzék e darabos
kiejtésű nevet „Kuriel”re simitotta az, a mint ez ottan mais használatban van. –
Tanulni kezdettem Sz. Mihályi iskolánkban, Gálfalvi István, áldott emlékű tanító keze
alatt; innen az ő unszolásai folytán 1826ban augustus 26 27ik napjain, gyalog, jó apám
kivezérelt Kolozsvárra az unitáriusok ottani főtanodájába, melynek udvarán hagyott el
négy ezüst huszas segélyel,és ezen apai áldás mellett: fiam viseld jól magad, hogy halljuk
jó híredet; az Isten maradjon veled, és legyen gyámolod! És a jó Isten velem volt, áldott
legyen sz. neve érette, és a négy ezüst húszas soha sem fogyott el, nem mert azt az apai
áldás kisérte és gyümölcsöztette.
Így növekedtem és tanultam ön erőmen, szolgaság mellett, mig 1833ban egyenruhás – deák – lettem, Kecsed Szilvásról tkts Orbok Elek alispán ur fiait, Samut és Ferenczet
nyervén tanitványokul, kik mellett tisztességes életmódom, s tíz pforint évi fizetésem volt
úgy év folyamán.
1836 Sept 2án, mint negyedik éves egyenruhás, köztanító lettem a szónoklati osztályban, évi 324 frt fizetés mellett, és a következő évi május 1én papi segéd is, a kolozsvári nemes anyamegyében, – mely kápláni 100 mfrt évi fizetéssel hivatalt folytattam
hat honapig – akkori ujpap t. Kriza János urnak Berlinböl 1837 nov 1sö napján lett
megjöveteléig – első ízben.
1837 Sept 4én oskola fönökké (senior) választattam és neveztettem ki 30 mfr fizetéssel, – e mellett 1838ban a kolozsvári káplánság megürültével, ujból papi segéd is lettem,
melyet a seniorsággal, és az ezzel öszszekötve volt szónoklati és hittani köztanítósággal
együtt viseltem, junius 1ső napjáig 1839ben.
Ez időben MSztKirályi s az ekkor keletkezett MVásárhelyi társeklésiák papjává neveztetvén ki, junius 5én 1839ben megtelepedtem MSztKirályon, hol azon évi october 22kén
házassági szövetségre léptem Kabós Anna szeretett nőmmel.
Melyek után a Maroskörben, elöbb választószéki ügyvédséget, azután ülnökséget, továbbá segédjegyzői s 1845 óta az egyh fötanácsban tanácsosi, hivatalokat viselvén: 1847bén
augustus 8án Szabédon tartatott környéki közgyűlésen, környéki jegyzövé választattam,
mely évben a Püspöki vizsgálószéki jegyzöségetis vittem a Maroskörben, akkori püspök
főt. Székely Sándor ur oldala mellett.
1852 october 11kén MSztKirályról papnak Ny. Sz. László s Gálfalva egyesített eklésiába
mentem, – mely egyesitett eklésia külön papságra ║ szakadván; Szabédi pappá lettem
1854 május 6án –
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Itten 1858 febr 25én meghalt Kabós Anna hitvesem, kimondhatatlan bánatomra. 1858
aug 10kén másodszori házasságra léptem Hajdu Juliánnával.
Első hitvesemtől 5 gyermekünk maradt életben: Albert István, Ágnes Anna és Zsuzsa.
Albert MSztKirályi s MVásárhelyi pap, István MVásárhelyt a törvényes királyi tablánál
fogalmazó. A fiok megnösültek, a leányok mind ferjhez mentek; kik köröl 10 fiú 6 leány
unoka csombolyóg.443
Én pedig, kit 63 éves küzdelmes életnek terhe nyom, áldom a gondviselést, hogy a
semmiből ennyireis méltatott, és eljuttatott azon magaslatra, honnan békével pillanthatok, és lejthetek a halál árnyékának völgyébe. Szabédon 1876 febr 11kén
Kelemen István
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Simén Domokos hagyatéka]
Autográf levél, 2 oldal.
Megjegyzés: Az autobiográfia Kelemen Albert Simén Domokosnak írt leveléhez csatlakozik (autográf levél, 1 oldal).

kelemen albert levele Simén Domokoshoz.
Marosszentkirály, 1876. április 5.
Nagytiszteletü Tanár úr!
Idefogva küldöm, boldog emlékü édes atyámhoz intézett felszólítása következtében,
egy általa saját kezüleg, de csak tisztázatlan irt Önéletirási jegyzékét, melyet levelei közt
találtam meg. ennek kiegészitéseül csak annyit jegyzek meg, hogy ezt jegyezte f. évi febr.
11-én s ugyan azon hó 14-én hirtelen meg is halt gyermekeiül nagy bánatunkra. –
Paposkodásának 3-ik évébe esik a maros köri belső emberek közt felállitott özvegy
árvai gyámintézet (1841-be). Továbbá, lelkészi olvasókört állitottak a körben, de ez
különösön a távolság miatt nem volt fenntartható. 1856-ban buzgolkodott az egyház
felsegéllése ügyében, ugy hogy a kis maros körben 12000 frt gyült be, mely összeghez
önmaga 100 frttal járult, miről tanuskodik akkori pénztári jegyző Mikó Lőrincz sajátkezű
elismerő levele. Azt szinte említenem sem kell, hogy mindezekben segedül volt inkább T.
Farkas György esperes ur oldala mellett. – Szabédon magtárt állított, abból a kinézésből,
hogy később a kepe megváltásaul szolgáljon. Virágzásnak indult. S hogy az 1873 ápril
12-én szenvedett nagy égést, mely minden egyházi épületet elpusztitott, a szabédi megye
nagyrészt kiépülte, abban ő fáradozott legtöbbet s leginkább az ő érdeme. Az 1855-iki

443

csombolyog tájsz. ’lábatlankodik, settenkedik valaki körül’
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kolozsvári zsinat első napján prédikált; valamint a tordai zsinaton 1861-ben urvacsora
felett ágendált.444 –
Inkább gyakorlati ember volt s irodalmilag maradandó becsü mivet nem írt, dolgozott; hanem szerző ember, jó apa, buzgó egyházfi s jó lelki pásztor volt. Jellemző, hogy ha
egy elhagyott betegről hallott, annak tálaltatott és ő maga vitt ennie.
A maros széki nagy bízottságnak, mint egyik legtöbb adófizető (virilis, honoratior) s a
széki iskola bizottságnak tagja volt.
Ezeket az életirati jegyzéknek mintegy kiegészítéseül kívántam megjegyezni, ha netalán felhasználhatná a nt. tanár úr. Sőt tisztelettel kérem a n. t. tanár urat, hogy ha szerénytelenséget nem követnék el, hogy ha jónak látja adja bövebb necrologját édes atyámnak a közelebb megjelenő Ker. Magvetőben.
Igérem pedig, minthogy édes atyám könyvei az én birtokomba jöttek, ha azok közt
vagy azokból valami felhivása értelmében jeleseinkre vonatkozólag megjelenteni való
leszen, azt is közelebbről megteszem.
Minthogy a felhivás a n. t. tanár urtól jött, az önéletirati jegyzékkel, kiegeszitö jegyzeteimmel, illetőleg kérésemmel is bátorkodtam odafordulni.
Melyek után maradok a
nagytiszteletű tanár urnak
M. Szentkirálytt 1876. april 5-én
alázatos szolgája
Kelemen Albertsk.

444

agendált (< ago lat.) ’kiszolgáltatta az úrvacsorát’
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IV. Sándor János autobiográfiája.
Székelykeresztúr, 1876. április 21.

Tisztelendő tanár Úr!
Az én életemre vonatkozó adatokat leírám a tulsó levélre.
Nagy koromban jöttem a Keresztúri gymnásiumba tanulni oka az, hogy szülőim nem
akartak tanítatni s én erővel jöttem volt el, késöbb mint ahogy kellett volna. Egyetlen
gyermekök voltam s gazdát akartak belőlem csinálni. 1858ban született egy fiútestvérem
s ez aztán megmentett a gazdaságtól. Most többet nem foglalkozom magammal. Teljes
tiszteletem mellett vagyok a
Tisztelendő tanár urnak
alázatos szolgája:
SzKeresztúr 1876.
Sándor János
Apr. 21.║
Sándor János született homoród-almáson Udvarhelyszékben 1841. december 26-án.
Atyja: Sándor Ferencz, anyja Sándor Anna. földmívesek.
Tanult szülőhelyén 1848–1857.
Székely-Keresztúron 1857–1862.
Kolozsváron 1862–1867.
Kereszturra köztanítónak rendeltetett 1867. sept. elején s ott volt 1870. sept elejéig.
Ekkor Gr. Haller Józsefnél lett házitanitó Keresztúron s ott tartozkodott 1871. augusztus 19-ig.
Az 1871 sept elején tartott egyh. főtanácstól félsegélyt (500 frt) kért, hogy külföldre mehessen, ami megadatván, a nevezett év öszén a zürichi egyetemre ment s ott volt
az elsőfélévben, a másodikban pedig a müncheni egyetemen. Mindkét helyen a természettaniakkal foglalkozott. ║
Tanár lett Székely-Kereszturon 1872. sept. elején. 1874/5ik isk. évben tanvezetőséget
viselt.
Megnősült 1874. sept. 7én. Nője árkosi pap és esperes Kiss Mihály leánya: Néria.
Irodalmi munkássága a Keresztény Magvető 1871–1876 folyamaiban látható.
A Magyar nyelvörnek gyüjtője, t. i. holmi székelységeket közöl abban 1875. óta.
A K. M. természettudományi társulatnak rendes tagja 1873 óta.
A Kereszturi áll. tan. képezdénél igazgatótanácsos 1875 óta.
Lelőhely: KvAKt. [MsU. 1018/A]
Autográf, 3 oldal.
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V. Szentmártoni kálmán: Szentmártoni Sámuel biográfiája.
kolozsvár, 1957. június 3.

Szentmártoni Sámuel, pozsonyi, és Szentmártoni Bálint, pozsonyi, élete és munkássága. Kolozsvár, 1957. június 3.║
Szentmártoni Sámuel, pozsonyi, 1810-ben született Torockón, Torda-Aranyos vármegyében. Édesapja szintén Sámuel volt, édes anyja nevét nem ismerjük, mert akkor az
anyák nevét nem írták be az anyakönyvbe.
Elemi iskoláit Torockón végezte, jobb helyre nem is mehetett volna tanulni, mert a
torockói unitárius iskola ez időben a hazai népiskolák között első helyen állott. Már az
elemi iskolában tanuló társa volt Kriza János, a későbbi unitárius püspök.
A torockói iskolából Szentmártoni Sámuel tanulmányai folytatására Kolozsvárra
ment, az unitárius kollégiumba.
Alig van a magyar irodalomnak valamire való alakja, kiről életrajzírói fel ne jegyezték
volna, hogy fiatal korában verseket írt. Legtöbbször a szerelem nyitja meg az ifjú sziveket.
Szentmártoni Sámuellel is ez történt, Kriza János, mint az ifjusági Olvasó egylet lelkes ║ munkása megindította a „Remény” című ifjusági folyóíratot. Ebben a folyóíratban,
illetőleg zsebkönyvben hozta nyilvánosságra Szentmártoni Sámuel lírai szárnypróbálgatását, egy bizonyos „Jolán”-hoz, amely költemény szenvedő szerelemről, vérző sebről
panaszkodik.
Szentmártoni Sámuel 1833-ban nagy reményekkel ment haza, hogy a torockói vasbánya művelés fejlettebbé tétele érdekében őt külföldi tanulmány-útra küldik, amíg
azonban a tanulmányi segély ügye elintéződik, addig az üresedésben levő leánytanítói
állást foglalta el. Mint leányiskolai tanító a lelkületének jobban megfelelő „nevelő” címet
adta magának, amit igazol legelső dolgozata: „Víg és érzékeny dalok. A toroczkai oskolai
leányok számára rendbeszedte és betanította 1836-ban és 1837-ben, akkori nevelőjek
Sztmártoni Sámuel.”
Ugyancsak, mint leányiskolai tanító írta: „Thoroczkó” című, 44 sűrű kézíratos oldalra ║
terjedő munkáját. Ez a legelső munka, amely Toroczkó történetét és népviseletét ismerteti,
s amelyet a szakértők arra érdemesítettek, hogy az jelenjék meg az „Erdélyi Ritkaságok”
című gyűjteményes vállalatban. Ezt a munkát Szentmártoni Sámuel 1837-ben írta.
Szentmártoni Sámuel 1838-ban Medesérre (Udvarhely megye.) ment lelkésznek és
ott folytatta áldásos működését 1859-ig, kiérdemelve a „jó pásztor” elnevezést. Az 1859ik évben Nyárádszentmártonba (Maros-Torda megye) ment lelkésznek.
Családi állapotáról megemlítjük, hogy nőül vette tordátfalvi Fekete Borbálát. E házasságból 3 gyermekük született, Kálmán, aki nyárádszentmártoni unitárius lelkész, Béla,
aki m. kir távirdatiszt lett és Borbála, a Péterfi Lajos kibédi ref. lelkész neje volt.
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Szentmártoni Sámuel 1883. január elején, 73 éves korában elhúnyt. Amint az egykori
gyászhír jelentette: „A boldogult egyike volt ║ az unitárius papikar legtiszteletreméltóbb
alakjainak. 46 évi papsága alatt s egész életén keresztül hív maradt családi jelmondatához: „Virtus alit et defendit”, az erény táplál és megvédelmez. („Keresztény Magvető”;
XVIII. k. 74. l.)
A fent említetteken kívül még a következő munkái maradtak kézíratban:

1. Szentmártoni ... Természettudomány. 1836.
2. Szentmártoni Samu: Természetismertetés a nép józan világosítására.
3. Szentmártoni Samu: Az unitárius vallás kifejlése története különösen Erdélyben.
314. l.
4. Szentmártoni Samu: Vegytan elemeinek rövid átnézete.
5. Szentmártoni Samu: Erkölcstan. 36 l.
6. Szentmártoni Samu: Természetismertetés a nép józan világosítására. II. osztály.
Légről, vízről, tűzről, világosságról. 238 l.
7. Szentmártoni Sámuel: A fiágon kihalt jobbágyfalvi birtokos Tóth család elődei,
utódai s birtokai. 1879.
8. A Világalkotmányról előlegesen. ║

Szentmártoni Sámuel irodalmi munkássága sokoldalú; egyszerű és világos nyelvezettel írta munkáit, melyeknek célja a népművelés emelése s a tudományok népszerüsítése.
Emléke a nyárádszentmártoni unitárius egyházközségben ma is a „tudós pap” elnevezéssel él.445

Lelőhely: OSZK Kézirattár [Fond 36 (Gulyás Pál hagyatéka) / 3105.]
Megjegyzés: Az életrajz Szentmártoni Sámuel unokájának, Szentmártoni Kálmánnak a kézírásában maradt fenn, 6 oldal. A közölt biografikus adatokat egy vonalas füzetbe jegyezte fel Szentmártoni
Bálintéval (Nyárádszentmárton, 1875 – Búzaháza, 1951) együtt. Az anyag a Gulyás Pál-hagyaték részeként került az OSZK-ba 1963-ban.

445
Szentmártoni Sámuel kézíratban levő munkái megtalálhatók a volt kolozsvári unitárius kollégiumi
könyvtár kézírattárában. [A biográfia szerzőjének megjegyzése.] [Jelenleg valamennyi munkája a kolozsvári
Akadémiai Könyvtárban van. Vö: Lakó E. 1997.]
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VI. Előszó. [kriza János előszava a Vadrózsákhoz.]
kolozsvár, 1862. december 27.
Nem minden remegés nélkül lépek e szerény Székely Népköltési Gyűjteménnyel a hazai közönség elé, midőn gondolóra veszem a faladat nehéz és nagyszerű voltát, mit megoldásul magam elébe tűztem, s mélyen érezve főleg a felelősség nagy terhét, mely gyenge vállaimon súlyosodott azáltal, hogy hazám legnagyobb fia, ki minden oly ügyön, hol
legközelebbi vére, a székely érdeke van szóban, lelkének egész szerelmével csügg, felém
hajolt magas kegyével s a Gyüjtemény megjelenését nagylelkű áldozatával előre biztosítá.
Azt éppen nem várhatom, hogy maga a munka megjelenése által meglepjem a tisztelt
közönségemet, jól tudva, hogy hosszútűrő várakozását eléggé kifárasztám. Jó, ha szerencsés leszek bocsánatát megnyerhetni a késő megjelenésért azáltal, hogy a sok mindenfélében találhat mégis valami ínye-szeréntit, mi a hosszas várakozást némileg kárpótolja. Emlékezhetik még egy-egy olvasóm: hogy maholnap húsz éve – előbb még, mint a
Kisfaludy-Társaságnak ilyszerű vállalata megindult volna – a Vadrózsa cím alatt kiadandó népköltemények pártolására hívtam volt fel a nagy közönséget. A pártolás nem volt s
az akkori idők más irányú törekvései miatt tán nem is lehetett oly hatós, hogy melegétől
kinyílhatott volna a vad bimbócska, s miért tagadnám? maga is gyengébbnek kezdette
érezni magát, minthogy az irodalom kertébe való átültetését méltán kivánhatta volna,
midőn a Kisfaludy-Társaság megbízásából jeles Erdélyink által szerkesztett Magyar
Népköltési Gyüjtemény is csak egy buzgó hazafi áldozata mellett láthatott napvilágot. S
ekkor bekövetkezék a nemzeti remények szintoly nagyszerű öröm- mint bánatnapjai, egyaránt kedvezőtlenek arra, hogy magyar embernek elég kedve s elfogulatlansága lehetett
volna ily csendesebb kedélyállapotot igénylő munkákra.
Idő multával, midőn az újra föleszmélt nemzet lelke mélyebben szállott önmagába,
hogy saját külön nemzeti lényét gyökérszálaiban erősítse s a pusztító vészek ellenében
megszilárdítsa s az egyedül véréhez illő ép, erős idomot és (üde színt)446 népi elemekkel
táplálja: magam is újult ügyekezettel fogtam hozzá a székely népszellem vadrózsáinak
gyűjtéséhez, kiterjesztve most figyelmemet mindenre, mi az egyszerű szó alakjától a közmondásig – egy vígkedvű népdal vagy (ó-székely)447 ballada komoly hangjáig egy babonás székely asszony álomlátásáig valami jellemzőt rejthet magában. Minden fölfedezésre,
mely egy-egy becsesebb népereklyét, népdalt vagy balladát hozott napfényre, mintha az
Énekek éneke koronás szerzőjének hangja zendült volna meg lelkemben: Az én szerelmesemnek szavát hallom, imhol jön ő, imhol vígadozik ama hegyeken, ama halmokon.
(Ének. II. 8.)

446

Kovács Ágnes jegyzete szerint: „Az eredeti kéziratban más, olvashatatlan szavak vannak e helyeken.”
(Kriza J. 1956: 396.)
447
Kovács Ágnes jegyzete szerint: „Az eredeti kéziratban más, olvashatatlan szavak vannak e helyeken.”
(Kriza J. 1956: 396.)
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Ilyen ereklyék teszik Gyüjteményem nagy részét s jórendin a balladák és rokonneműek
fognak figyelmet ébreszteni, amint hogy máris irodalmi méltánylást nyertek. S e
nemzeti nyelvünk- s irodalmunkra nézve megbecsülhetetlen kincsek – mondhatni
termésaranyak – veszőfélben vannak. Egy-egy versszakot egyik-másik népdalból csak
hallani még, leginkább az alsóbb néposztálynál, de az egészet a századik is alig tudja,
s mily számos oly töredék van, melynek egészét már senki sem tudja. Nagy ideje hát,
hogy minden hazafi annál inkább buzgólkodjék annak keresésén s öntudatos megőrzésében, ami a népnek veletermett valódi kincse, minél ritkábbak a nép között, akik azt
ösztönszerüleg tovább megőrizni képesek, hogy így a kevésből is, mi még menthető, gyarapodást nyerve, mívelődésünk annál sajátabb, nemzeti szín- és erőben haladhasson. Áll
ez az összes népsajátságokra nézve, miknek soraiból csak egy pár szorosabb értelemben
vett osztályát közölheténk a negyedik szakban, más kötetre maradván fenn készletem többi része: a Mondák, Babonák, Álmok, Népszokások s Innepélyek stb. – A Népmesékből
is csak néhányat közölhetek ezuttal mutatványul népünk e szellemi képző-erejének, mely
még mostan is elég gazdag forrásban buzog fel, gazdagabban a népdalnál, melynek forrását inkább elfojthatja az irodalomból naponként lerakódó daltömeg. A Tájszótár végül
magában foglal több eddig seholse ismertetett székely tájszót is, kellő használatára az
irodalomnak, melynek mint nagy háztartásnak kamráiban nem árt, ha sok mindenféle
zakota is van egybehalmozva, mit maga helyén az ügyes gazda mindig tud haszonra fordítani. (Mindenesetre nagy gonddal voltam arra, hogy „fül nem hallott“ szót ne közöljek,
s amit közlök, lehetőleg szabatos értelmezéssel és saját vidéke hangejtése szerint adjam.
Ez okból vevék föl több már ismertetett, de még eléggé nem ismert tájszót is.)448 S legvégül jőnek tán igen is fölös Jegyzeteim, mikben alkalom szerint egy s más tudnivalót el
kelle mondanom – s az egészet bezárja rövid értekezésem a Székely Nyelvjárásokról, a
szerkesztés ezer aprólékos gondjai közt csak futtában vázolhatott nyelvjárási térképecske,
vagy egy kis kezdetleges tanulmány-féle.
Ily sokat ölelni akarás mellett, megeshetik, keveset fogtam szorítani. A nyelvjárási s
hangejtési különlegeket, legkisebb árnyalatokat is kiszínelni akarva, tán éppen a fő sajátság, a kifejezés, a beszéd igaz székelysége ellen fogtam véteni. Tán nem mindenütt
van megőrizve az a tiszta, (édes gyermeteg hang, az a természetes üde arcszín, ez örökké
vonzó bűbája a népelme igaz szülöttjeinek).449 Részemről nem volt híja a tárgyam iránti
szenvedélyes szeretetnek, s nyelvérzésem élesbítése céljából az illető nyelvjárások minden finomságaiba beavatott ügybarátaimmal untig folytatott közlekedésnek. E részben
forró hálaérzéssel kell főleg megemlékeznem Kiss Mihály és Gálfi Sándor tisztelt barátaimról, kiknek a gyűjtésben szintúgy, mint a kellő zamattal való előkészítésben tanusított
szives és lelkes részvétök nagyban segíték elő e gyüjtemény díszesebb kialakulását; ide já-

448
Kovács Ágnes jegyzete szerint a zárójeles rész hiányzik a kéziratból, feltételezése szerint utólagos
betoldás lehet a megjelent előszóban (vö: Kriza J. 1956: 398, 3. lábj.)
449
Kovács Ágnes jegyzete szerint ennek a zárójeles résznek annyira olvashatatlan az írása, hogy nem tudták
azonosítani az eredetivel (vö: Kriza J. 1956: 398, 4. lábj.)
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rulván egyszersmind hazánk jeles költője s műítésze, Gyulai Pál úrnak az eléggé meg nem
hálálható barátságos unszolása és édes zaklatásai mellett, e munka célszerűbb rendezését
eszközlő tanácsadása. S végül itt is a legmélyebb hálával és melegséggel említenem kell
gróf Mikó Imre ő nagyméltósága nagy nevét, aki évek óta áldozatokkal gyűjtött népköltési gyüjtelékét rendelkezésem alá átengedni kegyeskedett, (mit egy remélhető második
kötetben hasznositani is fogok). 450
És már mint hajdan Izrael istenének szava az égő csipkebokorból, hangozzék a magyar hongénius szava is e szerény vadrózsa-bokorból, bizonyítandó: hogy a székely föld
(amelyen mosatn mintegy az irodalom saruját leoldva állunk e jelen munkánkkal – az élő
magyar nyelv egyik klasszikus földrésze; – hogy a székelynek is, mint rokon húntörzsnek,
hivatása, valamint testi, úgy szellemi összes erősúlyával, szívvére minden eredeti sajátságával gazdagítni az egy magyar nagy élőfát, hogy minden virága annál virítóbb nemzeti
színű, s minden gyümölcse, mert saját fáján érik, annál zamatosabb ízű lehessen; – hogy
a székely nép szó-és dalkincsének is, amennyiben belértéke van, be kell folyni a magyar
irodalom és közmívelődés világába. – Mit parányi egyes erő csak gyarlón tehet, tegye azt
nagyobb erők egyesülése tökélyesebben).451 A saját székein452 (mindig ősi ép erőben ülő s
idegen elemek rontó befolyásától saját nyelvét is megőrizni tudó székelység, mint mindig
készen szívvérét is feláldozni a magyar közérdekeknek: ajánlja fel sok tekintetben eredeti,
még romlatlan élő beszédét is a magyar irodalom közös szent oltárára, hogy legyen az
összes magyar népbeszéd mint egy vadrózsatőke, amelybe oltani szokták a nemes rózsaágat, hogy annál nemesbbé s erőteljesbbé tegyék; és legyen mint amaz oltáron égő eleven
szén, mellyel a szeráf illeté a próféta száját, hogy elvenné annak hamisságait s eltisztítaná
bűneit. Illesse az élő népbeszéd eleven szene is a nemzet prófétája – az író – ajakát, hogy
eltisztítsa annak hamisságait, a nyelvgeniusz ellen ejthető minden vétségeit.
Beszéljen már tovább a két Kádár Kata, Bátori Boldizsár s a szép Julia, Kőmíves
Kelemennével s a többi társaik, és fedezzék ők is a mi sokféle gyarlóságainkat!)
Kolozsvártt, dec. 27. 1862.
Kriza János
Lelőhely: ismeretlen.
Közölve: Kriza J. 1863: V–VIII. (r.)453, Kriza J. 1956: 395–400.
Megjegyzés: Jelen írást Kovács Ágnes 1956-ban megjelent szövege alapján közlöm. Az általa használt eredeti kéziratnak egyelőre nem sikerült a nyomára bukkanni, az 1956-os kötetben sem lelőhely,
sem jelzet nem szerepel. Az így itt átvett szöveg valószínűleg nem teljesen betűhív.

450
Kovács Ágnes jegyzete szerint ez szintén Kriza utólagos betoldása, mely az általa látott kéziratból
hiányzott (vö: Kriza J. 1956: 399, 5. lábj.)
451
Kovács Ágnes jegyzete szerint: „A kézirat annyira át van javítva, hogy csak egyes szavakat tudtunk
kibetűzni” (Kriza J. 1956: 400, 6. lábj.)
452
Kovács Ágnes jegyzete szerint a kéziratnak itt végeszakad (vö: Kriza J. 1956: 400, 6. lábj.)
453
A Kovács Ágnes által megtalált és 1956-ban publikált szöveg az 1863-ban megjelent kötet előszavának a
piszkozati példánya, így szövege nem teljesen azonos az 1863-ban megjelenttel.
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VII. kriza János népköltészeti vonatkozású jegyzetei

Gyulai Ertek[?]
A kettő közül melyik már az igazi és helyes? Illetetlenül hagyni-e a népmesét mint a
hogy a nép szokta beszélni, vagy kiegészités elhagyás által oly kerek egészet állitani öszsze, mely a művészi eszme követelményeinek is megfeleljen? – Gyüjtö és kritikus volt-e
Gál vagy művészi feldolgozó s igy költő? – Azonban a lenézett együgyű nép hiven őrzi a
századok hagyományait, meg mindazokat a mondákat, dalokat énekli, a melyiket apjáitól
hallott, átadja maradékainak, sőt folyvást ujakot is alkot. De a hanyatlás nyomait már
eszrevehetni, a régiek romlanak, az ujabbak csak a régiek ismétlései, a legjobb esetben uj
dolgok régi alakba öntve. Valami nagyobb mű nem igen áll elő, legfeljebb csak egy egy dal,
egyegy ballada az, melybe még a régi erő nyilatkozik.
Lelőhely: MTAKK Irod. 4-r. 413. 19v. oldal
Megjegyzés: Kriza János kézírása, az adott oldalra e bejegyzés után más nem került.

Budai Ilona nagypénteken egy vén asszontól.
„Hiába volt azon hitem, hogy a székely főldnek szűk a nepdala, de hát menyi tündérregéje és azokbol mely magos költeszeti lelek sugárzik
[...]
Gálfi: oly kincseket látok veszőfelben, melyek a nemz. nyelvre nézve megbecsülhetlenek,
s melyekröl képzetem sem volt. Ilyen forma töredéknek meg tobbnek is birtokában. Csak
azért tűnik fel a Nyikó mejjéke, mert innen bírt legczélravezetőbb kezelőket; de a többi videkek is epp olyérdekesek lettek volna jó kezelők mellett, sőt Hszekről s kulonosen
Csikból még több eredetiséget reméllenék jó kezelők mellett. Játék közbe énekelve Csikba
is használják az Eladó nótakat.
Lelőhely: MTAKK Irod. 4-r. 413. 27v. oldal
Megjegyzés: Kriza János az itt közölt 2. mondat elejére maga tett idézőjelet, ám hogy kitől idézhetett, nem tudni. A Gálfi után következő gondolatok kivonatolják Gálfi Sándor 1862. július 28-i,
Krizához írt levelét. (30. levél)

Ujabb balláda forma költemények v. versezetek számtalanok leteznek minden faluban; mert egynevezetes haláleset aligtörténik hogy megne énekeljék: de ezek inkább
halotti bucsuztató alakjába jelennek meg;
Lelőhely: MTAKK Irod. 4-r. 413. 29v. oldal
Megjegyzés: Ez a közlés is a nagyrészt Gálfi Sándortól szerzett információk között szerepel.
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Gálfi Sándor levele
„1859ben felszólítva: gyüjtsön népdalokat, elvégre is azon rideg[?] tudomásra jutottam
hogy a szekely föld nagyon szegény föld népdal dolgában, rea szántam hát magam néhány
nepdal irását megkisérleni; mert ugy gondolkoztam, hogy legjobb szekely népdal lenne
az, mit egy tálentumos szegény legény jókedvibe irna.
„Képzeletem szerint az a legjobb Népdal, mit egy költőnek született szekely ficzkó jókedvibe irna. így született legelső nepdalom 1859 mart.
Jan. 30. 1862 „A népdalok is szivárogtak bé ide Mországból. S eredetit keveset lehet
találni ezen századból. Hogy régebben eredeti népdalok is léteztek, némi nyomát [-] tapasztaltam, mert néhány strofát egyik másik nép daltöredekből hallok énekeltetni, de
az egészet senki setudja. Igy 3- vagy 4 dalt eppen azért irtam, hogy az általam becsesnek
talált egypár sort abba foglalva megmentsem az elveszéstől.
Némi vázzát ilyeknek bírom, de variánsai kénenek[?], bajos dalolásra birni a
szegénséget, s még megis kérdeni[?]; az efféle népies kolteményeket pd a népnek legalsó
osztályainál lehet leginkáb feltalálni:
1) Magyarósi Tamás így kezdődik: Honnét házasodol Magy. Tamás?
2) Fogarasi István: Ablakba könyoköl Fog. István.
3) Bethlen Anna így kezdodik: Sárosi Mihály Betlen János
4) Névtelen igy kezdődik: Hét szép esztendeje, s teljes harmad napja. Hogy rabságba
estem bé Torokorszagba, Két gerezd szőlőért s három szem bar
5) Névtelen : Oh sokat könyörgék Apámnak anyámnak Ne adjanak engem nagyhegyi
tolvajnak.
Van olyan is, mely töredékben is erthető, de a hézagok mégis kitünek[?] bennük[?] – de
azért mégis kedves gondolatok s az az édes régi egyszerű tiszta kifejezés bennük csaknem
elragadnak.
Lelőhely: MTAKK Irod. 4-r. 413. 30. oldal
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Vargyas (Vârghiş) 61, 101, 118
Városfalva (Orăşeni) 108, 145
Vásárhely lásd Marosvásárhely
Verespatak (Roşia Montana, Goldbach)
181, 203, 253
Württemberg 63
Zalaegerszeg 141
Zetelaka (Zetea) 106
Zilah (Zalău, Zillenmarkt) 188
Zoltán (Zoltan) 109
Zürich 273
Zsombor (Jimbor, Sommerburg) 176
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Szójegyzék / tárgymutató
A szójegyzék / tárgymutató elkészítésekor csupán a levelek népköltészeti tartalmú részeire voltam figyelemmel. Ezen belül különösképpen Kriza Jánosnak és gyűjtőinek a különböző folklóralkotásokhoz való viszonyát, illetve ezek gyűjtésével, átdolgozásával, kiadásával kapcsolatos elképzeléseit igyekeztem könnyebben kereshetővé tenni.

adatközlő 26, 104
beszédmondó 72, 104
elbeszélő 87, 119, 125
közlő 78, 115
mesemondó 46, 104
adoma 29, 47, 73, 106–107, 123, 130, 269
álmok 112, 277
székely asszonyok álomlátásai 30, 123
anekdota 31, 34, 140
átdolgozás / szövegalakítás
árté székelesen kirakni 33, 109
átdolgozás 29, 33, 126, 134, 214
átdolgozási szerep 101
átírás 240–241
átkorrigálni 122
elhagyás – kiegészítés 279
eredetiebb, természetesebb [átdolgozás]
108
díszesebb kialakulása [a gyűjteménynek]
277
fejelés 109
fűszer feleslegit mérsékelni 142
higítani 33, 133
igaz íz [eltalálása] 142
igazít(gat)ni 130, 134
Imaginatio – Ratio 72
kidolgozni [népmesét] 142
kifoltozni 91

kitágítani 165
magán átereszteni 33, 111
mese átöltöztetése 33, 101, 104
módosítgatni 33, 91, 133
népiesebben írni 47, 104, 168
népiesíteni 33, 105
népiesség gyökere, színe, illatja [hassa
át] 171
praeparálni a kiállításra [a mesei
szöveget a kiadásra] 33, 130
részben népies nyelven szerkesztett dal
189
revideáltatni 130
székel lére feleresztés 102
székelesen átdolgozni 108
székelesen zamatosítani 33, 101
székely ízt [megtartani] 125
székelyes ízzel (vastagon) elkészíteni 125,
130
szerkesztői mív 72
szóról szóra [leírni] 32, 64, 91, 119
szűzies együgyűségében [lejegyezni] 33, 119
tellegetni 33, 109
toldás 109
travestálás 33, 101–102
újradolgozni 111
utánozni a nép szájajárását 171
valódi népies székelesítés 101
valódi népköltés gyermeteg hangja,
sajátos íze [érződjön] 193, 277
változtatás 72
vastag székely lére ereszteni 33, 133
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vastagabb lére eresztés 125
vastagocskán megadott székely íz
fölöslegét leszedni 130
visszaszülni 33, 123
babona 23, 30, 64, 89–90, 96, 112, 123,
184, 277
babonás szokás (és szertartás) 70, 184
babonaság 87
bájoló imádság 32, 197
bájos ima 198
bűbájos hely 108
mummogó [ráolvasást végző személy] 198
reáolvasás 198
ballada 30–31, 96, 110, 112, 114, 123,
125–126, 130, 134, 136, 139–140, 151,
156–157, 165, 183, 186, 200, 239, 276,
279
A nagy hegyi tolvaj 280
ballada s népdal gyűjtemény 163
balladadallam 34, 163, 165
balladás dal 91
ballada-olvasztó kohó 157
Barcsai 28, 154, 156, 164, 166, 173, 182
Báthori Boldizsár 278
Bethlen Anna 144, 280
Bíró Szép Anna 164
Budai Ilona 39, 279
erkölcsi ballada 166
Fehér Anna 190
Fogarasi István 125, 136, 280
Gyöngyvári Katica 164
Kádár Kata 154, 190, 278
Kádár Kata-féle ballada 116
Kőmíves Kelemenné 112, 114–115, 278
Kisgergő Istvánné 164, 166
Magyarósi Tamás 280
Molnár Anna 154, 156, 164
ó-székely ballada 156, 158–159, 163,
173–174, 181, 190, 276

Pálbeli Szép Antal 173, 186
Sárig [kicsi] kígyó 183
Siménfalvi ballada 112, 114
szakadozott [ballada] 156
Szilágyi és Hagymási 31, 157–158, 161, 280
Toma 156
töredékes [ballada] 114, 158–159
beszédmód 106
hangejtés 170–171, 265
rendes nyelvmodor 102
sajátságos szólásmódok 89, 96, 116, 123,
130
székely sajátság 64, 183
szólásforma 171, 175
cigány 72
cigánynóta 74
cigány nevek 210
cigány szavak 184
dal
A legények bokra 184
Atilla-dal 60, 64
ballada s népdal gyűjtemény 163
bordal 190
cigánynóta 74
dalolni 57, 280
eladó nóta 114, 279
hímnus 58,
Hol vagyon hol... 136
Kendert vettettem felibe... 136
Mit keressz szarka a szemétben... 136
nemzeti dalok 190
(nép)dal 21, 23, 28, 30–32, 57–58, 60,
64–65, 74, 86–87, 89–91, 96, 112, 116,
123, 130, 132, 140, 146, 163–165, 168,
179–180, 185, 188–193, 196, 207, 259,
260–261, 263, 269, 276–277, 279–280
népdaltöredék 259
nóta 74–76, 114, 136, 144–145
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refrén 184
részben népies nyelven szerkesztett dal 189
székely nép szó-és dalkincse 278
valódi népdalok 189
váza [daloknak] 280

valódi népköltés gyermeteg hangja,
sajátos íze [érződjön] 193, 277

gyermekbeszéd
kisgyerekek gügyögése 32, 171

gyűjtés
diktáltatni 105
faluról falura üldözni 143
feljegyezni 171
fonó 74, 77, 91, 240
gyűjtetés 64, 89, 183
gyűjtő 26, 58, 66, 87, 105, 139, 192, 240
gyűjt(öget)és 23, 25–26, 28, 58, 68, 89,
92, 96, 138, 146, 163, 166, 168, 175,
180, 183, 196, 204, 280
gyűjtőtársak 30, 140, 163
kaláka 75, 77, 91
kezelők 114
lediktáltatni 134
leíratni 25
leíró 33, 87
lejegyezni 33, 119, 201
lemásolni 64
matatni, puhatolózni 114
országos népmese-gyűjtő 100
összeirogattatni 70
rapiálni 87, 105–106
zsákmányoltatni 176

egy falu népének leírása 68
elbeszélés 88
eredeti(nek gondolt) szöveg
a nép ajkáról [gyűjtött] 72, 156, 189
a nép esze [szerint] 87, 171, 189
a nép lelke [szerint] 191
a nép nyelve [szerint] 33, 87
a nép stílusa [szerint] 87
a nép szája [szerint] 90–91, 171, 192
a nép szavai [szerint lejegyezni] 72
a nép szellemében [termettek] 189
dialektus 32, 64
eredeti föld röge és sajátsága [hassa át] 70
eredeti nyerseség 206
eredeti szűziesség 191
eredeti szójárás 65
eredetiség 57
igaz íz [eltalálása] 142
legépebb [variáns] 174
legnépiesebb modorban [leírni] 119
naivság 121–122
népelme szülöttei 189
népiesség gyökere, színe, illatja hassa át
[a lejegyzett szöveget] 171
nyers anyagok 70
ó-költészeti dolgok gyűjtése 204
sajátságos székel köznépi nyelv 101
székelyes íz 126
szűzies együgyűségében [lejegyezni] 33, 119
tájmodor 102

fordítás
népköltési növények átültetése 189

gyűjtemény
ballada s népdal gyűjtemény 163
(népköltészeti) gyűjtemény 22–24, 27, 31,
35, 64, 66, 67, 70, 86, 88–89, 96, 114,
119, 130–131, 143, 174, 191, 199, 204,
235, 239, 245, 261, 265
népmesegyűjtemény 26, 46–47, 72, 101,
105, 115, 132, 166
oláh népköltési gyűjtemény 189
székely népköltési gyűjtemény 16–17,
19–20, 35, 51, 89, 96, 135, 195, 276
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székely népregegyűjtemény 107–108
verses gyűjtemény 67
hagyományok 89–90, 96
helyek rajza, ismertetése 68
jutalmazás 26, 58, 72
applacidálni fáradságokért
[az adatközlőknek] 26, 87
honorárium 35, 87, 119, 125, 204, 206
káromkodás 32, 175
kerülendő szöveg
botránkoztató alyas verselések 77
csinálmány 191
dagályos előadás 240
fül nem hallott szó 277
irodalmi kocsintások 122
irodalmi nyelv 32–33, 87, 122
irodalmi szók és kifejezések 119, 122, 170, 183
mesterkélés 87
obsenum 91
összezavartan mondott [szöveg] 72
új magyarság bűvös hatása 121
imperfectum [használata] 87–88
passzívum [használata] 33, 87, 196
perfectum [használata] 87–88
közmondások 30, 47, 64, 96, 112, 115, 123,
130, 146, 259, 269
mese
állatmese 87, 122
Az apám lakodalma 109
Az élet királynéja 106
beszéd 33, 83, 87, 125, 168, 269
beszély 68, 87
Borsszem Jankó 124–125, 134, 142
eredeti mese 267, 269

Csihán királyúrfi 112, 122
Halász Józsi 130
Halhatatlanságra vágyó királyfi 134, 166
Megölő Istéfán 125, 130
mesés történet 119
mesetalány 171
Möndölöcskék 125, 130
népmese 12, 23, 25–26, 30, 32–33, 37–38,
45–47, 64–65, 72, 86–87, 89–91, 96,
100–102, 104–106, 108–109, 111–112,
116–117, 119–127, 129–131, 133–134,
138–139, 142, 144, 146, 153, 155, 166,
168, 171, 175, 183, 191, 192, 210,
236–237, 239–241, 277, 279
népmesegyűjtemény 26, 46–47, 72, 101,
105, 115, 132, 166
(nép)rege 21, 24–25, 70, 71, 72, 73, 83
országos népmesegyűjtés 26, 100
parasztos [mesék] 117
székely népregegyűjtemény 107–108
szent tárgyú népmesék 175
Szép Palkó 109, 130
találós mese 89, 96, 112–113
tanítómese 87
Tündér Erzsébet 125, 130
tündérrege 83, 104, 119, 269, 279
monda
adoma (történelmi egyénekhez, tájakhoz,
eseményekhez kötött) 90
helyekhez, személyekhez, várromokhoz,
eseményekhez kötött monda 87, 90,
144, 171, 175
helyek és személyek körül csoportosuló
rege 138
históriai monda 124
históriai rege 144
(nép)monda 20, 22–23, 25, 29–30,
32–33, 47, 60, 65, 73, 86, 89, 96, 108,
119, 123, 130, 138, 168, 277, 279
rege 60, 64
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nemzeti nyelv 21, 29, 114, 260, 277
nép
a nép esze 87, 171, 189
a nép lelke 191
a nép nyelve 33, 87
a nép stílusa 87
a nép szája 90–91, 171, 192
együgyű nép 279
igazi népnyelv 189
népszellem 119
népélet 65, 138
népköltészet 57
kincsek 114
népies dolgok 66, 168
népies költemények 280
népköltési apróságok 77, 171
népköltési növények átültetése 189
népköltészeti adalék 180
népköltészeti darabka 65
(népköltészeti) gyűjtemény 22–24, 27, 31,
35, 64, 66, 67, 70, 86, 88–89, 96, 114,
119, 130–131, 143, 174, 191, 199, 204,
235, 239, 245, 261, 265
népköltészeti küldemény 65, 67, 104, 106,
131, 134, 139, 171, 181, 211, 267
oláh népköltészet 188–189, 191
vadrózsafélék 162
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népbeszéd 106, 278
népnyelvi sajátságok 170
nyelvészeti jegyzések 153
nyelvi különbözés 88
passzívum [használata] 22, 87, 196
perfectum [használata] 87–88
pontos tájszólás 125
régi magyar szók 68
régies zamatú szók 197
saját kiejtése 32, 86, 96
saját hangoztatás 96
sajátságos hangejtés 89
sajátságos székel köznépi nyelv 101
székely nép szó-és dalkincse 278
(székely) nyelvjárások 133, 139, 171
székely szavak 24, 70, 115, 181, 210
székely tájnyelv 108, 121
(székely) tájszótár 89, 96, 112, 121–122,
130–131, 133, 143, 204–205, 260, 265,
277
szóejtegetés 106
szójárás 64–65, 175
tájbeszéd 121
tájmodor 102
tájnyelv 87, 121
tájszó 23, 25, 31, 73, 168, 171, 180–181,
201–202, 205, 265, 269, 277
tájszólás 126, 130, 174, 178, 202, 206, 210
tökéletes tájszólás 33, 126
népsajátságok 89, 112, 116, 130

népnyelv / nyelvjárás
átmeneti nyelvjárások 133, 140
betüelhagyás 88
eredeti székely szavak 115
dialektus 32, 64
hangattractio 144
hangejtés 170
imperfectum [használata] 87–88
kiejtés 32–33, 86, 170–171, 206
közönséges népnyelv 122

nevek
cigány nevek 210
családnevek 29, 201, 210
gúnynevek 210
határnevek 201, 203
helynevek 29, 31, 68, 70, 201–203, 206,
210–211,
névnapi versezet 269
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oláh
oláh nép 190
oláh népköltési gyűjtemény 189
oláh népköltészet 188–189, 191
oláh nyelv 188–189
oláh szó 184
oláhos 117, 210

példabeszéd 21–23, 25, 29, 32, 56, 64, 73,
89, 96, 168, 171

szokások
fonó 74, 77, 91, 240
kaláka 75, 77, 91
karácsoni s más ünnepnapi régi szokásos
versek 176
lakodalmi táncvigalom 74
népi élet jelenségei 119
népszokás 21, 89, 96, 130, 138, 184, 277
regölés 34
székely nép szokásai 71
táncvigalmi szokások 74
ünnepélyes szokások 29

ponyvairodalom 90
pongyola népdalos könyvecske 74

szólásmód 33, 89, 96, 112, 116, 119, 130,
144, 180–181, 207, 261, 265

sírversek 269

táncszó 21, 25, 30, 32, 89, 96, 112, 123,
191, 269
táncmondóka 73
táncrigmus 65
táncvigalmi szokások 74

panasz 88

székely
sajátságos székely 121
sajátságos székel köznépi nyelv 101
siculismus 121
székel köznép 102
székel köznépi ajkak 196
székel lére feleresztés 102
székely asszonyok álomlátásai 30, 123
székely(es) íz 39, 125, 126, 130
székely nép belélete, szokásai, nyelve,
költészete 71
székely nép szó-és dalkincse 278
székely népköltési gyűjtemény 195
székely népregegyűjtemény 107–108
székely nyelvjárás 133, 139, 181, 259–260, 277
székely sajátság 64, 183
székely szavak 24, 70, 115, 181, 210
székely tájékok, népségek leírása 68
székely tájnyelv 121
székely tájszótár 89, 96, 204–205, 260
székely történetek 71
valódi népies székelesítés 101
vastag székely lére ereszteni 33, 133

töredék 33, 114, 158–159
romjaiban [valamely ballada forma
ének] 119
szakadozott [ballada] 156
váza [daloknak] 280
történeti ének 32, 187
Hát szegény Ebesfalva... 187
históriai ének 161
Történeti és Szépirodalmi Zsebkönyv 68
Vadrózsák 11–12, 15–18, 43, 46, 51, 55,
58, 60, 72, 84, 90, 92, 100, 109, 111,
119, 120, 125, 134–135, 138–139, 146,
150–151, 153–154, 156–158, 161–162,
166–168, 170–171, 173, 176, 178, 180–183,
187, 196, 204, 209, 212–214, 218, 235,
239–244, 246, 259–262, 265, 276
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a Vadrózsák kiadása 11–12, 19, 21, 23–27,
29–30, 34–37, 46, 70, 72, 84, 89, 100,
116, 130, 150, 157, 162, 166, 168, 180,
183, 199, 209, 212, 218, 235, 242–246,
259–260, 262, 265, 276
aláírás 180, 182–183, 262, 265
előfizetés 20, 183, 262, 265
első kötet 20, 30, 35, 114, 124, 126, 157,
162, 180–183, 204, 260–261, 265
harmadik kötet 130
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második kötet 20, 30, 35–36, 55, 112,
116, 119, 123–124, 126–127, 130, 134,
139, 144, 150–151, 153–154, 156–157,
162, 166–168, 180–183, 196, 199, 204,
209–210, 212, 260–261, 265
nyilvános felhívás 180
sajtó alá adás/rendezés 26, 65, 86, 89,
119, 125, 134, 138, 151, 154, 167, 180–
183, 204
variáns 33, 114, 123, 126, 142, 156, 158,
173, 182, 184, 204
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Szakirodalom

[ABAFI Lajos]
1877 Uj népköltési gyüjtemény. Figyelő II. (1) 80.
A Magyar Unitárius...
1910 A Magyar Unitárius Egyház tisztviselői, tanárai, lelkészei és tanítói. [fényképalbum,
MUEKvGyLt.]
ARANY László – GYULAI Pál (szerk.)
1872 Elegyes gyüjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből. Szerkesztették
Arany László és Gyulai Pál. (Magyar Népköltési Gyűjtemény, I.) Athenaeum, Pest.
1882 Székelyföldi gyűjtés. Gyűjtötték Kriza János, Orbán Balázs, Benedek Elek és Sebesi
Jób. (Magyar Népköltési Gyűjtemény, III.) Athenaeum, Budapest.
BANÓ István – FÜLÖP Lajos (szerk.)
1977 Egy néprajztudós műhelyéből. Berze Nagy János levélhagyatéka. Baranya megyei
Tanács, Pécs.
BENCZÉDI Pál
1923 A temető üzent. Unitárius Közlöny XXXIII. (11) 190–192.
BORBÁTH Károly
1974 Adalékok a székely népmesék gyűjtésének történetéhez. In: Molnár István – Bucur,
Nicolae (szerk.): A Székelykeresztúri Múzeum 25 éves évfordulója ünnepi tudományos ülésszakán elhangzott tanulmányok és közlemények 1971 októberében.
Hargita megye Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottsága – Székelykeresztúri
Múzeum, Miercurea-Ciuc–Csíkszereda, 445–454.
BORBÉLY István
1928 Simén Domokos és kora. Keresztény Magvető LX. (1) 37–89.
BOROS György [B. Gy.]
1889 Kiss Mihály (Arczképpel.) Unitárius Közlöny II. (3) 57–59.
BÖZÖDI György (közli)
1937 Kriza levelei. Erdélyi Helikon X. (7) 494–501.
BUZOGÁNY Áron
1875 Marosi Gergely emlékére. Keresztény Magvető X. (3) 174–180.
CHINDRIŞ, Ioan – KOVÁCS Ferenc
1975 George Bariţ magyar levelezése. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest.
CSANÁDI Imre – VARGYAS Lajos
1954 Röpülj páva röpülj. Magyar népballadák és balladás dalok. A bevezető, a válogatás
és a jegyzetek Csanádi Imre és Vargyas Lajos közös munkája. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.
DARKÓ Sándor
1880 Sándor István emléke. Keresztény Magvető XV. (2) 143–147.
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DEÁK Farkas
1869 Fogságom története. Kiadja Heckenast Gusztáv, Pest.
D. M.
1892 Gálfalvi István. Unitárius Közlöny V. (1) 14.
DOMOKOS Mariann
2007a A mesegyűjtő Merényi László. Történeti források akadémiai kiküldetéséről. In:
Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. Akadémiai Kiadó, Budapest,
139–163.
2007b Kazinczy Gábor és a mesék I. A Népek meséi című fordításgyűjteményről. In:
Bálint Péter (szerk.): A meseszövés változatai. Mesemondók, mesegyűjtők és
meseírók. (Második, átszerkesztett kiadás.) Didakt, Debrecen, 141–157.
2008a Kazinczy Gábor és Beke József mesegyűjteményei: kiadatlan mesék a 19. századból.
In: Gulyás Judit (szerk.): Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórról.
(Artes Populares, 23.) ELTE Folklore Tanszék, Budapest, 279–307.
2008b Mesemondók és mesegyűjtők a 19. században: Marosi Gergely és mesélői. In:
Gulyás Judit (szerk.): Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórról. (Artes
Populares, 23.) ELTE Folklore Tanszék, Budapest, 242–278.
2009 Szövegalakítási stratégiák a magyar népmesegyűjtés és –kiadás elméletében és
gyakorlatában a 19. században (1848–1872). Doktori disszertáció. ELTE BTK,
Néprajztudományi Doktori Iskola, Magyar és Összehasonlító Folklorisztikai doktori program, Budapest. [Kézirat]
DOMOKOS Mariann – GULYÁS Judit
2009 Az Arany-család mesekéziratainak és Arany László Eredeti népmesék című művének
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1922 Árkosi Ferenczy Lajos. Keresztény Magvető LIV. (2) 107.
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I. kriza János gyűjtői és munkatársai
A következőkben mindazon személyek életrajzát közlöm, akikről feltételezhető, vagy
biztosan állítható, hogy Kriza János gyűjtői voltak, illetve akik konkrét segítséget nyújtottak a népköltészeti gyűjtésben. Mivel a legtöbb gyűjtőről korábban csupán a neve, vagy
még az sem volt ismert, indokoltnak látszott egyenkénti számbavételük. Az életrajzi adatok elsődleges forrásai a Keresztény Magvetőben és az Unitárius Közlönyben megjelent
életiratok, nekrológok, hírek, visszaemlékezések mellett Szinnyei József munkája, illetve
a primer források: levelek, matrikulák, jegyzőkönyvek voltak. Mindezek mellett (megbízható unitárius lexikon hiányában) segítségemre volt Geréb Zsigmond kéziratban lévő
munkája, amelyben az unitárius települések lelkészeit sorolja fel a kezdetektől a 20. század második feléig.1
A szócikk három részből áll: a gyűjtő rövid életrajzát, a népköltési gyűjtésben betöltött
helyét, illetve a jelen kötetben hozzá kapcsolható dokumentumok jelzését tartalmazza.
A gyűjtő életrajzának megírásakor elsősorban az alapadatok (születési-halálozási hely,
idő, vallás, társadalmi státusz, iskolázottság, foglalkozás, szolgálati hely, egyéb közéleti
tevékenység) kiderítését kíséreltem meg, sokszor azonban ez sem járt sikerrel. Azokban
az esetekben, ahol az előkerült adat bizonytalan, a szövegben ezt a bizonytalan adat utáni zárójelbe tett kérdőjel jelzi, lábjegyzetben feltüntetve ennek okát. Ahol csak szükségesnek láttam, a korábbi szakirodalomhoz képest új adatok lelőhelye is szerepel annak
érdekében, hogy azok így könnyebben visszakereshetőek és ellenőrizhetőek legyenek. A
szócikk második felében a Kriza-gyűjtők népköltészeti gyűjtésben játszott szerepét igyekeztem vázolni elsősorban azokra a kérdésekre keresve a választ, hogy mikortól meddig,
milyen motivációval és mit gyűjtöttek Kriza számára, kiket ismerhettek még rajta kívül
a gyűjtőhálózatból, illetve álltak-e kapcsolatban más népköltési gyűjtőkkel. Ezeket követően szögletes zárójelben félkövér betűvel szedve szerepel azoknak a leveleknek a száma,
amelyet az illető személy írt, vagy amelyet hozzá írtak [1], illetve annak ténye, hogy a
kötetben fénykép [F] és autográf kézirati lap [K] szerepel-e tőle.

Barabás Sándor [Barrabás]
(Felsőrákos, 1817 – Bölön, 1886) unitárius vallású bölöni nagybirtokos. 1824-től a
székelykeresztúri unitárius kollégium diákja (Fekete J. szerk. 1993: 146), majd az 1834–
1835-ös tanévben mint felsőbb osztályokból kinevezett tanító szerepel ugyanitt (Fekete J.
1

Ezt a precíz, alapos munkát a Magyar Unitárius Egyház is tervezi megjelentetni a közeljövőben. Így, ebben
a kéziratos formában az egyetlen nehézséget az jelenti, hogy csupán település alapján lehet benne keresni.
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szerk. 1993: 123).2 Az 1860–1880-as években aktív szerepet játszott az egyházi életben, a
felső-fejéri egyházkör felügyelő gondnoka is volt ([n. n.] 1886: 253).
1838-ban táncszókat jegyzett le Felsőrákoson feltehetően Kriza számára.3 Később Kriza a háromszéki, erdővidéki gyűjtők között mond neki köszönetet a Vadrózsákban (Kriza
J. 1863: 535). Népdalokat, meséket, talányokat, mondákat gyűjtött. A Vadrózsák megjelenése utáni gyűjtőtevékenységére nincsen bizonyíték.
[18, K]
Becze antal
(Csíkszentmárton, 1842 – Csíkszentmárton?, 1914) jogász, törvényszéki bíró (1867–
1871), országgyűlési képviselő (1872–1876), Csík vármegye tiszti ügyésze (1876–1882),
majd alispánja (1882–1906) volt. Iskoláit Csíksomlyón, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen és Kolozsvárott végezte, emiatt és szülőhelye alapján feltétezhetően római katolikus vallású volt. Cikkei jelentek meg.4
Krizával valószínűleg 1864 körül került kapcsolatba, ekkor elsősorban balladákat
gyűjtött, de szorosabb kapcsolata inkább Szabó Károllyal lehetett.
[58, K]
Benkő károly
(Nagyenyed, 1805 – Marosszentkirály, 1863) megyei hivatalnok, feltehetően református vallású. Édesapja Benkő Ferenc tanár. A nagyenyedi református kollégiumban tanult, majd Marosvásárhelyen királyi táblai írnok lett. Dolgozott mint jegyző, adóbiztos,
levéltárnok, segédhivatalnok és becsübiztos. Kezdetben színdarabokat is írt, majd Erdély
történelmének megírásához gyűjtötte az anyagot, amelynek jegyzetei azonban még életében elvesztek. Elkészítette Csik-, Gyergyó- és Kászonszékek leírását (Kolozsvár, 1853) és
Marosszék ismertetését (Kolozsvár, 1868–1869) (Szinnyei J. 1891: 867).
A népköltészeti gyűjtésre – levelének (20. levél) tanúsága szerint – Kelemen István
kérte fel 1862 márciusa körül, azonban az abban való tényleges részvételére nincs bizonyíték.5 A gyűjtők közül csupán Kelemen Istvánt és Mikó Imrét ismerte bizonyíthatóan.6
[K]

2
(93-as szám alatt.) Kolozsvári továbbtanulása nem bizonyítható, mivel a kolozsvári matrikulában csupán
egy árkosi illetőségű Barabás Sándor szerepel (1883-as szám alatt), aki 1835-ben kezdte meg a tanulmányait
a kolozsvári unitárius kollégiumban.
3
Ez az anyag később bekerült a Vadrózsákba (vö: Kriza J. 1863: 323–324), azonban hogy Barabás mikor
adta azt át Krizának, hogy már 1838-ban Kriza számára jegyezte le azokat, vagy csak később, az 1860-as
években küldte el neki új gyűjtéseivel együtt, nem tudjuk. Barabás korai gyűjtőségére más bizonyíték nincs,
ezért egyelőre őt, mint korai Kriza-gyűjtőt fenntartásokkal kell kezelnünk. Az 1838-as Barabás-kézirat a
MTAKK-ban található (Irodalom 4-r 409. VI. 47–52v.).
4
Az eddigi adatokhoz ld. Gulyás P. 1939 III.: 831.
5
Kriza nem mond neki köszönetet, gyűjtőként sehol sem említi, kézirata pedig ezidáig nem került elő, vagy
nem lett azonosítva.
6
Ld. 20. levél, illetve Mikó Imre levelezését (KvEKt. Ms. 5960–5978.).
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Darkó Sándor
(Nagyajta, 1825 – Homoródjánosfalva, 1898) unitárius székely katonai nemes családból származott. Kezdetben Nagyajtán, majd 1836-tól Székelykeresztúron, 1845-től
pedig a kolozsvári unitárius kollégiumban tanult. A szabadságharcban tüzérőrmesterként szolgált. Annak leverése után visszatért a kollégiumba, s tanulmányai befejeztével előbb néhány évig a tordai algimnázium matematika tanáraként tevékenykedett,
majd 1855-től haláláig Homoródjánosfalván mint unitárius lelkész működött. Különböző egyházi feladatköröket látott el: tíz évig egyházi ügyvéd és egyházi bíró, tizenöt éven
át egyházi jegyző, 1886 és 1898 között udvarhelyi egyházköri esperes volt (vö: Egyed F.
1898: 89–90).
Kriza János a Vadrózsákban a Homoród környéki gyűjtők közt mond köszönetet neki
(Kriza J. 1863: 530). A gyűjtők közül Tóth Ferenc, Nagy Sándor, és Kriza Sándor a barátai7 voltak, utóbbi osztálytársa is volt Székelykeresztúron (Fekete J. szerk. 1993: 150).
Sándor Istvánt ismerte.8
[54(?), F, K]
Dózsa Dániel [Dósa]
(Makfalva, 1821 – Búzásbesenyő, 1889) Marosszék alkirálybírója. Régi székely főnemesi családból származott, édesapja Dózsa Dániel, földbirtokos. Református vallású, a
marosvásárhelyi református kollégiumban tanult. A szabadságharc alatt Marosszék kormányzatát kezelő rendőrségi törvényszék elnöke volt, 1849-ben a magyar belügyminisztérium titkára lett. A szabadságharc leverését követően bujdosni kényszerült. Korában
elsősorban mint költő és író volt ismert, első műveit a Reményben közölte, számos lapban publikált, önálló kötetei jelentek meg. Gróf Mikó Imre kérésére szerkesztette a Kolozsvári Közlönyt (Ozoray Á. 1860: 69–71, Zilahy I. 1866: 401–402).
Kriza Jánossal feltehetően csak közvetlenül a Vadrózsák megjelenése előtt, 1862 végén kerülhetett kapcsolatba, amikor „mivelt izlésü s vele költőileg is annyira édesegy nejével” közösen Kriza felkérésére marosszéki népdalokat küldtek a számára (Kriza J. 1863:
537). A gyűjtésben részt vevő személyek közül csupán Mikóval Imrét ismerte bizonyosan.9
1862-ben Merényi Lászlóval is találkozott, aki három hetet töltött náluk Makfalván.10
[F, K]

7
Nagy Sándor, Kriza Sándor és Darkó Sándor barátságáról tesz említést: Vas I. 1898: 91. Illetve ld. 48.
levél, amelyben Tóth Ferenc a barátjának nevezi Darkót.
8
Vö: Sándor István levele Nagyajtai Kovács Istvánhoz. Datk, 1860. október 15. [MUEKvGyLt. Nagyajtai
Kovács István hagyatéka 28.]
9
Ld. Dózsa Dániel Mikó Imréhez írt leveleit (KvEKt. Ms. 5960–5978.).
10
Ld. Merény László akadémiai jelentése és egyéb nyelvészeti munkái [OSZK Kézirattár Fol. Hung. 2247.],
illetve Merényi László népmesegyűjtéséről és erdélyi útjáról vö: Domokos M. 2007b.
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Dózsa Dánielné, Pákay Egyed Eszter
Kriza János makfalvi születésű, feltehetően szintén református vallású gyűjtője, aki
férje révén került a gyűjtőhálózatba.11 Dózsa Dániel unokanővérével, a „szép és szellemdús” Pákay Egyed Eszterrel 1855-ben kötött házasságot (Zilahy I. 1866: 402). Merényi
Lászlót férje mellett ő is ismerte.
Ferenczi lajos [Ferenczy]
(Iszló, 1837 – Nagyajta, 1922) felsőrákosi unitárius tanító (1861–1914) és énekvezér
(1861–1920). Apai és anyai ágon is papi családból származott. Édesapja Árkosi Ferenci
József, előbb iszlói, majd gagyi unitárius lelkész. Édesanyja Nagysolymosi Koncz Ágnes.
Egyik testvére, Ferenczi Áron medeséri lelkész. Felesége Siménfalvi Anna, Siménfalvi Sámuel, felsőrákosi lelkész leánya (vö: –S. 1922: 72–74, [n. n.] 1922: 107). Ferenczi Lajos a
székelykeresztúri, majd a kolozsvári unitárius kollégiumban tanult 1859-ig (Gálfi L. 1909:
113). Felsőrákosi állomáshelyét megelőzően kolozsvári segédkántorként és kolozsvári leányiskolai tanítóként működött. Negyven éves tanítói jubileuma alkalmával magas királyi kitüntetésben részesült (Gálfi L. 1911: 56). A felső-fehér egyházkör gyámoldai pénztárnoka volt (–o –r. 1888. 289).
Kriza János még diákkorából ismerte őt,12 azonban gyűjtésre feltehetően először csupán 1872-ben kérte meg. Ekkor helynevek és családnevek összegyűjtését kérte tőle Kriza,
melyet a következő levél tanúsága szerint példásan teljesített.
[85, 86, F]
Filep Elek
(Nagyszeben, 1835 – Mihályfalva, 1910) mihályfalvi földbirtokos, dévai alügyész, árvaszéki ülnök. Kászonjakabfaluból Felső-Háromszékbe áttelepült székely lovas katonacsaládból származott. Feltehetően szülei költöztek Nagyszebenbe a 18. század végén –
19. század elején, családi örökségük nagyobb részét mihályfalvi birtokra cserélve. Filep
Elek jogi tanulmányokat folytatott. Nagyszebeni és mihályfalvi otthonában is jelentős
könyvtárat tartott fenn, gyakran a szomszédos arisztokrata birtokos családok is tőle kölcsönöztek. Könyvtára töredékeiből Széchenyi hívének tűnik. Latinul, németül, románul
egyaránt jól tudott. Rendszeresen közölt cikkeket lapokban. Kutatói vénáját, kulturális
érdeklődését a családból örökölte.
Krizával és körével felsőfokú tanulmányai révén ismerkedhetett meg. Maga római katolikus volt, felesége a bágyoni születésű Csegezi Ilka unitárius. Felesége fivére Kriza János

11
Mivel Kriza János kihangsúlyozza, hogy Dózsa Dániel felesége közreműködésével tudta különösen rövid
idő alatt a népdalokat összegyűjteni, úgy vélem, e női gyűjtő önálló említése egyértelműen indokolt.
12
Az életiratok kiemelik, hogy Ferenczi Lajos Kriza kérésére vállalta el a felsőrákosi lelkészi szolgálatot.
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tanítványa volt, aki előbb tanítóként, majd bágyoni unitárius lelkészként szolgált évtizedeken át. A gyermekek unitáriusként nevelődtek. 13
Filep Eleknek négyes táji kötődése volt, mely gyűjtéseiben is tükröződik. A család
eredete révén Felső-Háromszéket ismerte, felesége révén Aranyosszéket, mihályfalvi otthona folytán Felső-Fehér megyét, s munkahelye folytán Hunyad megyét, ahol 1868-ig
szolgált.14
A megmaradt levelezés alapján úgy tűnik, hogy Kriza Jánosnak először 1866 júniusában küldött általa gyűjtött székelyföldi népdalokat és tájszókat, majd a következő évben
Hunyad megyei gyűjtését továbbította. A többi Kriza-gyűjtő közül egyedül Szabó Károllyal
bizonyítható, hogy ismerték egymást. Kriza mellett Abafi Lajos gyűjtőmunkáját is segítette
(Abafi L. 1877: 80), számára bágyoni népdalokat küldött az 1870-es évek közepén.15
[70, 71, 79, F, K]
Gálfalvi István
(Székelykeresztúr, 1806 – Ürmös, 1891) unitárius lelkészként szolgált Ürmösön 1834
és 1890 között. Azonos nevű édesapja székelyszentmihályi tanító, nagyapja kidei, majd
pipei lelkész volt.16 Iskoláit feltehetően Székelykeresztúron és Kolozsvárott végezte.
1829–1834 között székelykeresztúri köztanító és senior volt (ld. Fekete J. szerk. 1993:
125).17 1849–1858-ig jegyzője, 1859–1874-ig esperese volt a felső-fehéri egyházkörnek
(vö: D. M. 1892: 14).
Meséket feltehetően az 1860-as években, táj- és családneveket az 1870-es évek elején
gyűjtött.18 A Vadrózsákban a háromszéki, erdővidéki gyűjtők közt említi Kriza (Kriza J.
1863: 535). Kriza János gyűjtői közül biztosan csupán Sándor Istvánt ismerte.19
[K]

13
Az életrajzi adatokat ezúton is köszönöm dr. Filep Antalnak, Filep Elek dédunokájának. A megmaradt
családi dokumentumokat a leszármazottak 1947-ben hozták el az egykori szebeni – mihályfalvi
hagyatékból. 1943 és 1947 között csak a szomszéd családok őrizték azt, ami addig megmaradt. Emellett
közgyűjteményekben (MUE budapesti levéltára, Néprajzi Múzeum EA, MOL, KmÁLt) is találhatók kisebb,
Filep Elekhez köthető anyagok.
14
Utána egy ideig Segesvárott is élt és dolgozott, majd súlyos betegsége miatt megvált a rendszeres hivatali
szolgálattól.
15
Abafi Lajos könyvkereskedőként ismerte meg. Abafi gyűjtéséről és benne Filep Elek szerepéről vö:
Pogány P. 1954. 563.
16
Vö: Benczédi Gergely autográf jegyzete Gálfalvi István családfájáról, 1878. június 30. [KvAkKt Ms.U.
1018/B]
17
A székelykeresztúri diáknévsorban ugyan nem szerepel, azonban Borbáth Károly, az adatainak
precizitásáról ismert kutató tanulmányában a Székelykeresztúron végzett gyűjtők között sorolja fel (vö:
Borbáth K. 1974: 445), így kérdőjelesen, de elfogadjuk ezt az információt.
18
Gálfalvi-mesekézirat egyelőre nem ismert, csupán azért bizonyos, hogy maga is gyűjtött népmeséket,
mivel Kriza felsorolja mesegyűjtői között (vö: Kriza J. 1863: 545). 1872-es táj-és családnévgyűjtése az
MTAKK-ban található (Ms. 930/2.).
19
Vö: Sándor István levele Nagyajtai Kovács Istvánhoz. Datk, 1860. október 15. [MUEKvGyLt. Nagyajtai
Kovács István hagyatéka 28.]
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Gálffy Sándor [Gálffi, Gálfi, id. Gálfi]
(Martonos, 1810 – Demeterfalva, 1871) alkirálybíró, unitárius vallású. 1817 és 1826
között a székelykeresztúri unitárius algimnáziumban tanult, 1826–1827-ig ugyanitt tanítóként működött, majd 1827-től a kolozsvári unitárius kollégium diákja lett (ld. Fekete J.
szerk. 1993: 148, 122; Matricula... 1698-as sz. alatt), jogi gyakorlatot Marosvásárhelyen,
a királyi táblánál szerzett. Költőként is ismert volt: diákkorában tagja volt ugyanannak az
irodalmi körnek, amelynek Kriza János és Szentiványi Mihály, költeményei jelentek meg
folyóiratokban, naptárakban és a Reményben is. Művei kiadásáért Kriza is sokat tett –
végül mégsem jelentek meg kötetben. A szabadságharcban és az 1851-es összeesküvésben
nem vett részt, az ebben való szerepéért testvérét, Gálffy Mihályt és sógorát, Török Jánost
felakasztották (Szinnyei J. 1894: 958–959). 1854 és 1871 között a székelykeresztúri kollégium gondnoka volt (ld. Sándor J. 1896: 147).
Kriza jegyzetei alapján 1859-től gyűjtött a számára és vált az egyik legeredményesebb
gyűjtőjévé. Balladákat, táj-és családneveket, meséket, népdalokat, babonákat, szokásokat, mondókákat gyűjtött.20 Sűrű levelezés lehetett közöttük, Kriza mások gyűjtéseit is
elküldte neki átnézésre. Kriza gyűjtői közül a keresztúri gimnáziumból ismerte Kiss Mihályt, osztálytársa volt Györffi Sándor, egy évfolyammal felette járt Jakab Sándor, feltehetően őket is ismerte. Leánya, Nella Nagy Lajoshoz ment férjhez, akihez halála után
hagyatéka is került.21 Valószínűleg Ürmösi Sándort is ismerte (ld. 74. levél).
Más gyűjtők közül Merényi Lászlót ismerte, mivel egy alkalommal két hetet együtt
időztek egy fürdőn, ahol Gálffy közmondásokat és székely tájszavakat adott készülő gyűjteménye számára.22 A megjelent gyűjtemények közül bizonyosan járt a kezében Erdélyi
János Népdalok és mondák című kötete, és hallott Gaál György és Merényi László munkáiról (ld. 30. és 61. levelek)
[30, 41, 61, 74, K]
Goró István
(1825 k. – Homoródújfalu, 187123) unitárius lelkészként szolgált először Sárdon
(1848–1850), majd Kőrispatakon (1850–1852), végül Homoródújfaluban (1852–1871).
A kolozsvári unitárius kollégiumban tanult.24
Kriza Jánossal feltehetően csupán 1862-ben kerül kapcsolatba, amikor Nagy Sándor
barátja példáján felbuzdulva 1844-ben gyűjtött anyagát elküldi Krizának. Feltehetően is-

20

Kriza János három helyen mond neki köszönetet, ld. Kriza J. 1863: VII, 526, 545. (Ld. 53., 59., 72., 73.
és 80. leveleket.)
21
Kriza még életében igyekezett a hagyatékot Nagy Lajostól elkérni, de próbálkozásai nem jártak sikerrel.
(Ld. 88. levél.) Jelenleg sem Gálffy, sem Nagy Lajos hagyatékának lelőhelye nem ismert.
22
Ld. 30. levél. Illetve Merényi maga is beszámol találkozásukról, ld. Merény László akadémiai jelentése és
egyéb nyelvészeti munkái [OSZK Kézirattár Fol. Hung. 2247.]
23
Halálának időpontjával és körülményeivel kapcsolatban ld. Benczédi P. 1923: 191.
24
Beiratkozásának időpontja bizonytalan, mivel feltehetően a senior hanyagsága miatt az 1838 és 1842
között hiányoznak az évszámok. Goró Istvánt ld. Matricula... 1988-as szám alatt.
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merte Györfi Sándort is, mivel szinte egyszerre iratkoztak be a kolozsvári unitárius kollégiumba.
[26, K]
Györfi Sándor [Györffi]
(Kiskadács, 1824 k. – Szentháromság, 1885) 1847 és 1858 között Szentháromságon
az édesapja mellett mint unitárius segédlelkész, majd ugyanott 1858-tól haláláig lelkészként és tanítóként25 működött. Édesapja Györfi Sándor, homoródszentmártoni, datki,
kadácsi, majd szentháromsági unitárius lelkész volt (ld. Geréb Zs. 1943: 122). 1831-től
Székelykeresztúron, majd Kolozsvárott tanult (ld. Fekete J. szerk. 1993: 148).26
Kelemen István kérte fel a gyűjtésben való részvételre 1862 áprilisában (ld. 20. levél).
Kriza János a Vadrózsákban a marosszéki gyűjtők közt mond köszönetet neki (ld. Kriza
J. 1863: 537).
[K]
Gyulai Pál
(Kolozsvár, 1826 – Budapest, 1909) irodalomtörténész, költő, író, egyetemi tanár,
műkritikus. A kolozsvári református kollégiumban tanult. Az 1840-es években az Erdélyi
Hiradónál dolgozott. 1848-ban a forradalmi ifjúság egyik vezéralakja volt Kolozsvárott. A
harcokban nem vett részt, gr. Teleki Domokos titkára lett. 1853-ban Pákh Alberttel szerkesztette a Szépirodalmi Lapokat, 1854-ben nagy szerepe volt a Vasárnapi Ujság megalapításában, 1855-től a Pesti Napló munkatársa volt 1855–56-ban tanítványával, Nádasdy
Tamással Berlinben, Párizsban és Münchenben tanult. 1858-ban vette feleségül Szendrey
Máriát, Petőfi Sándor sógornőjét. Ekkor már jó barátja volt Arany János, Csengery Antal,
Kemény Zsigmond. 1858-tól a kolozsvári református kollégiumban tanított, majd 1862ben végleg Pestre költözött és a Szépirodalmi Figyelő, majd 1873-tól a Budapesti Szemle,
1875-től az Olcsó Könyvtár szerkesztőjeként dolgozott. 1860-ban a Kisfaludy Társaság
tagjává választották, 1879–1899-ig elnöke volt. 1870-től az MTA osztálytitkára. 1876 és
1892 között a budapesti egyetemen tanított (Szinnyei J. 1896: 147–160)..
Kolozsvárott maga is buzdította népköltészeti gyűjtésre tanítványait. Kriza Jánost Kolozsvárról már korábban ismerhette, de Kriza levelezésében először 1861-ben van nyoma
annak, hogy Gyulaival a népköltészet gyűjtéséről értekezik. Feltehetően 1858 augusztusától 1862 júliusáig, amíg Gyulai Kolozsvárott tartózkodott, élőszóban beszélték meg a
felmerülő problémákat, s ekkor kezdődhettek „Gyulai ur szíves, kifáradhatlan zaklatásai”,
25

1869-ben minisztériumi jutalmat is kapott mint kiváló (és rossz anyagi helyzetben lévő) tanító. A jutalom
odaítéléséről szóló, 1869. február 21-ről keltezett dokumentum a marosvásárhelyi Bolyai téri Unitárius
Egyházközség Levéltárában, Farkas György esperes iratai között található.
26
A kolozsvári beiratkozás időpontja Goró Istvánéhoz hasonlóan bizonytalan, valamikor 1838 és 1843
között történt meg. Feltehetően 1841-ben, mivel Székelykeresztúron az 1840–1841-es tanévre mint felsőbb
osztályos diákok közül választott tanító van bejegyzeve (vö: Fekete J. szerk. 1993: 124). Györfi Sándort ld.
Matricula... 1988-as szám alatt.
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amelyek a Vadrózsák I. kötetének megjelenéséhez nagyban hozzájárultak. 1862 után kibontakozó levelezésükből ismerhető meg a legteljesebben Kriza népköltészetről és annak
gyűjtéséről kialakított elképzelései. A gyűjtők közül bizonyíthatóan levelezett Szabó Károllyal. Feltehetően ismerte a kolozsvári unitárius kollégium tanárait, Nagy Lajost és Pap
Mózest. Arany János a barátja volt.
[15, 22, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 50, 53, 55, 56, 59, 73, 88,
95, 96, 101, 114, 118, 119, 122, F, K]
Jakab Elek
(Szentgerice, 1820 – Budapest, 1897) történész, levéltáros, unitárius vallású. A Magyar Tudományos Akadémia és az Astra rendes tagja, a British and Foreign Unitarian
Association levelező tagja. Édesapja, Jakab József földbirtokos volt. Ő 1828-tól a
székelykeresztúri unitárius kollégiumban (Fekete J. szerk. 1993: 147), majd Kolozsvárott,
a református kollégiumban bölcseletet, teológiát és jogot tanult. 1841–1848-ig az erdélyi
királyi kincstár hivatalnoka volt Szebenben. A szabadságharc kitörésekor közlegényként
a 15. Kossuth huszárezredbe lépett be, alkapitányként Dévánál tette le a fegyvert. A nagyszebeni fogságból 1850-ben szabadult, 1854-ig Szentgericére internálták. 1854-től Kolozsváron élt és történeti kutatásokat végzett. Részt vett a kolozsvári színház, az Erdélyi
Gazdasági Egylet, az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Keresztény Magvető alapításában.
Hazafias veresei jelentek meg lapokban, illetve a Reményben. Szerkesztette az Erdélyi
Hiradót. Mikó Imre titkára volt. 1863-tól az erdélyi főkormányszéki levéltár aligazgatója,
1867-től főigazgatója, 1875-től a Magyar Országos Levéltár allevéltárnoka, majd 1893tól levéltárnoka. Könyvtárát a székelykeresztúri gimnáziumnak adta el. 1875-től többévi munkával rendezte a MTA levéltárát. Legismertebb műve a három kötetes Kolozsvár
története (1870–1888) (Ferencz J. 1898, Gál K. 1938, Kozma F. 1901, Szinnyei J. 1897:
264–279).
Kriza Jánoshoz és családjához szoros baráti szálak fűzték. Levelezett vele, Kriza feleségével és vejével, Kovács Jánossal. Kriza János leveleinek összegyűjtése az ő ötlete nyomán és szervezésének köszönhetően történt meg. Péterfi Sándorral a székelykeresztúri
kollégiumból ismerik egymást, ahol Péterfi seniorként 1837-ben Jakab Elek öccsével, Jakab Józseffel Olvasó Társaságot szervezett, könyvtár létesítésébe fogott, majd 1838-tól
Tavaszi Bimbók címen kéziratos diáklapot indított. Ekkortól kezdett levelezésbe az akkor
Kolozsváron élő Jakab Elek Péterfi Sándorral.27 Szintén levelezett Tiboldi Istvánnal, akit
Szentgericéről ismert, ahol 1826 és 1829 között volt tanítója (Jakab E. 1879: 413). A Vadrózsák gyűjtőhálózatába is az ő ösztönzésére kapcsolódott be Tiboldi. Egy 1855-ben kelt
levelében Kriza azt írta, hogy Jakab Elekkel közösen terveznek egy népköltészeti gyűjteményt kiadni (ld. 10. levél). Utóbb a háttérben segítette aktívan a gyűjtést: hozzá is érkeztek be gyűjtemények, kapcsolatban állt bizonyos gyűjtőkkel, illetve baráti viszonyban

27

Ezeket a leveleket megőrizte, ahogy arról egyik Jakab Elekhez írt levelében be is számol (ld. 110. levél).
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állva gróf Mikó Imrével, részt vett a gyűjtők/adatközlők pénzzel való megjutalmazásában
is. Sándor István is a barátja volt, akivel rendszeresen váltottak leveleket (ld. Szinnyei
J. 1908: 133).28 Lőrinczi Elek osztálytársa volt Székelykeresztúron, majd 1844 és 1849
között Jakab Elek szülőfalujában, Szentgericén volt tanító (a távozó Tiboldi Istvánt követve).
[12, 13, 92, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 120,
121, I.1, I.2, F, K]
Jakab Sándor
(Homoródszentmárton, 1823 k. – Kénos, 1872) unitárius lelkészként szolgált 1844 és
1850 között Kőrispatakon, majd 1850-től haláláig Kénoson. 1830-tól Székelykeresztúron,
majd feltehetően Kolozsvárott tanult.
Kriza kérésére a kénosi regölés szokásának bővebb leírását küldte el, amelynek egy
részlete utóbb megjelent a Vadrózsákban, ahol Kriza a Homoród környéki gyűjtők között
sorolja fel (Kriza J. 1863: 530, 532). Kriza gyűjtői közül Sándor Istvánt ismerhette (vö:
Fekete J. 2004: 72).29
kelemen István
(Kobátfalva, 1812 – Szabéd, 1876) Székelyszentmihályon, majd 1826-tól a kolozsvári unitárius kollégiumban tanult. 1836-tól kolozsvári segédlelkészként szolgált. 1839-től
marosszentkirályi, 1852-től nyárádszentlászlói és gálfalvi, 1854-től pedig szabédi unitárius lelkész és a marosi egyházkör jegyzője volt. A tűzvész után ő építtette újjá a templomot
és az egyházközség épületeit. Cikkei jelentek meg a Keresztény Magvetőben.30
A gyűjtésben való részvételéről csupán annyi ismert, hogy Kriza 1862-es felkérésére ígéretet tett, de végül a Vadrózsákban Kriza nem mond neki köszönetet, így feltehetően a tényleges gyűjtés akkor elmaradt. Ugyanekkor felkérte gyűjtésre Benkő Károlyt,
Szentmártoni Sámuelt és Györfi Sándort.
[20, K]
kiss Mihály
(Torda, 1809 – Árkos, 1889) Azonos nevű édesapja és nagyapja is unitárius lelkészek voltak (ld. Sándor J. 1891).31 Homoródalmáson, Székelykeresztúron (1818–1826)32

28
Jakab Elek levelezésének csak kis hányada került be az MUEKvGyLt-ba, a levelek többsége lappang vagy
elveszett.
29
Sándor István fogságának enyhítésére aláírási ívet indítottak, amelyet a Kriza-gyűjtők közül aláírt Jakab
Sándor, kénosi lelkész, Nagy Sándor, homoródkarácsonyfalvi lelkész, Tóth Ferenc, homoródszentpáli
mester és Lőrinczi Elek édesapja, Lőrinczi Mihály, vargyasi mester és Sándor Lajos édesapja, Sándor István
homoródszentpáli lelkész is.
30
Ld. Kelemen István autobiográfiáját jelen kötetben.
31
Édesapja tordai, vargyasi, majd székelyszentmihályi lelkészként szolgált.
32
Ld. Küs Mihály név alatt Fekete J. szerk. 1993: 143.
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és Kolozsvárott (1826–1832) tanult. 1835–1837-ig Székelyszentmihályon volt segédpap,
majd 1838–41-ig ugyanott lelkész, végül 1841-től haláláig Árkoson szolgált lelkészként.
1845 és 1880 között háromszéki jegyző és esperes volt. Számos hangszeren (orgonán,
zongorán, gitáron, fuvolán, stb.) játszott, beszélt németül, franciául, megjelentek egyházi
munkái, munkatársa volt a Keresztény Magvetőnek (vö: Gyöngyösi I. 1889, Sándor J.
1891). A szabadságharcban részt vett, annak leverése után a román kántor bevádolta,
hogy erőszakkal akarta a görög katolikus románokat unitáriussá áttéríteni, de három hét
fogság után ártatlannak találták és elengedték (vö: Boros Gy. 1889). Az 1854-es összeesküvésben is részt vett, de akkor sem ítélték el.33
A Vadrózsák részére minden műfajban gyűjtött. Kriza Jánossal már a székelykeresztúri
kollégiumban közeli barátokká lettek, leveleikben „lelköket teljesen feltárták egymásnak”.34 Kriza János Gálfi Sándor mellett neki mond köszönetet a Vadrózsák előszavában,
ezzel is egyértelműsítve, hogy a kötet létrehozásában a legtöbbet kettejüknek köszönhet.35
Gálfi Sándort Kolozsvárról, Lőrinczi Eleket Árkosról ismerte, az utóbbi által gyűjtött meséket felesége, Barabás Julianna segítségével írta át. Ismerte továbbá Sándor Lajost, aki
Emma nevű lányát és Sándor Jánost, aki Néria nevű lányát vette feleségül.
A Vadrózsákban való közreműködése mellett gyűjtött az Erdélyi Múzeum számára is
tárgyakat (Sándor J. 1891: 92), segítette Orbán Balázs gyűjtését (vö: Orbán B. 1869: 49),
illetve tájszótárhagyatékát Szinnyei József is felhasználta Magyar tájszótára készítésében (Szinnyei J. 1893–1896: III).
[24, 27, 80, 89, 99, 107, F, K]
kiss Mihályné Barabás Julianna
(Árkos, 1819 – Árkos, 1863)36 Édesapja Barabás Sámuel, székely birtokos volt. A szabadságharc alatt férjével közösen menekült katonákat rejtegettek.
Kriza gyűjtőhálózatába férje révén került bele. Kiss Mihály a Krizától székelyesítésre elküldött meséket felesége segítségével írta át, akit egyik levelében oracularis
mentorissájának (’bölcs útmutatójának’) nevezett (ld. 24. levél). Barabás Julianna bizonyosan ismerte a gyűjtők közül Lőrinczi Eleket, Sándor Lajost és Sándor Jánost.

33

Vö: Jakab E. 1887, illetve Kriza János levelei Nagyajtai Kovács Istvánhoz. Kolozsvár, 1854. február, 1854.
június 24., 1854. szeptember 9. [MUEKvGyLt. Kriza János hagyatéka]
34
Levelezésükből a kevés egyházi tárgyú levélen kívül csak két magánlevél maradt fenn, a többi elveszett
vagy lappang. Többen említést tesznek ezekről a levelekről, Sándor János így fogalmaz: „Azok a dús tartalmu
levelezések, melyeket egyházi és polgári politikában, nyelv és bölcsészeti, ugy humoros közlekedésben eszmecserékben Kriza Jánossal halálokig gyakoroltak, melyekből bizony minden hétre jutna egy darab, méltók
volnának megörökitésre.” (Sándor J. 1891: 64.)
35
Természetesen Mikó Imre és Gyulai Pál mellett (ld. Kriza J. 1863: VII).
36
Kiss Mihály kapcsán Sándor János Barabás Juliannáról és kettejük kapcsolatáról is szót ejt (ld. Sándor
J. 1891: 96).
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kriza Sándor
(Nagyajta, 1827 – Nagyajta, 1898) 1836-tól Székelykeresztúron, majd 1844-től Kolozsváron tanult. 1853 és 1855 között kolozsvári segédlelkész, majd édesapja 1855-ös
halála után unitárius lelkésznek választották Nagyajtán, ahol haláláig szolgált. A szabadságharcban részt vett. Halálakor úgy emlékeztek rá, mint aki „a világot nem gyűlölte, de
a magába vonult életet nagyon szerette. [...] Szobájába elvonulva folyton olvasott. [...]
Egyetlen világi foglalkozást szeretett, a méhészetet.” (Simó J. 1898: 50–51.)
A népköltészeti gyűjtésbe bátyja, Kriza János vonta be, ennek időpontjára nincs adat.
A Vadrózsákban a háromszéki, erdővidéki gyűjtők között mond neki köszönetet (Kriza J.
1863: 535). Darkó Sándor és Nagy Sándor a barátai voltak (Vas I. 1898: 91), előbbi osztálytársa is Székelykeresztúron (Fekete J. szerk. 1993: 150).
[F, K]
lőrinczi Elek
(Vargyas,37 1821 – Árkos, 1863) édesapja Lőrinczi Mihály, vargyasi iskolamester volt.
Ő Vargyason, 1828-tól Székelykeresztúron, majd Kolozsvárott tanult. 1844 és 1849 között
Szentgericén, 1849-től haláláig Árkoson volt tanító (ld. Borbáth K. 1974: 448).
1856-ban 14 népmeséből álló gyűjteményt állított össze. Feltehetően egy adatközlője
volt: Kóta Gyurka.38 Az általa gyűjtött mesék nyelvi átdolgozását Kriza János Kiss Mihályra bízta, aki felesége segítségével végezte el a feladatot. Jakab Elek osztálytársa volt
Székelykeresztúron, 1844 és 1849 között pedig Tiboldi István után ő lett az iskolamester
Jakab Elek szülőfalujában, Szentgericén.
[K]
Marosi Gergely
(Alsó-Siménfalva, 1832 – Székelykeresztúr, 1874) 1845 és 1852 között Székelykeresztúron, 1852 és 1855 között Kolozsvárott, 1857 és 1859 között Göttingenben, Berlinben és Zürichben tanult, elsősorban nyelvészetet39 – két legkedvesebb barátjával, Ferencz
József, későbbi unitárius püspökkel és Buzogány Áron, későbbi unitárius kollégiumi tanárral együtt.40 1859–1862-ig Székelykeresztúron, 1862–1866-ig Kolozsváron tanított

37

A székelykeresztúri diáklajstromban szentábrahámi születésűként szerepel (Fekete J. szerk. 1993: 147.),
így beszél róla Faragó József is (Faragó J. 1967), azonban a Faragó adatait pontosító Borbáth Károly az
anyakönyv ismeretében állapítja meg, hogy Lőrinczi Elek vargyasi születésű volt (Borbáth K. 1974: 447).
38
A mesegyűjteményről, mesemondójáról, Kiss Mihállyal való kapcsolatáról ld. Faragó J. 1967, Borbáth
K. 1974.
39
Buzogány Áron írja Marosiról, hogy legkedvesebb tantárgyai a nyelvek (latin, görög, zsidó, német, francia, angol) voltak. „A különben ártatlan, csendes kedélyü ember képes volt indulatba jőni, ha bárkitől valami helytelen kifejezést hallott s nem nyugodott addig, míg az illetőt jó útra nem téritette.” (Buzogány Á.
1875: 176.)
40
Hármuk barátságáról Buzogány Áron emlékezik meg, aki azt írja, hogy miután a kolozsvári kollégiumban
összetalálkoztak, egy padban, egymás mellett ültek, együtt mentek külföldi egyetemekre, és gyakran nevezték
őket triumviratusnak, trifoliumnak (Buzogány Á. 1875: 174).
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latint és görögöt, végül 1866-ban igazgatóként tért vissza a székelykeresztúri unitárius algimnáziumba.41 Sokat tett annak felvirágoztatásáért, az iskolaépület bővítésekor (gyenge
egészsége ellenére) faluról-falura járt, hogy adakozásra buzdítsa az embereket, és maga is
részt vett az építés munkájában. (Vö: Osvát G. 1889: 100, Sándor J. 1874.)
Kriza János egyik legaktívabb, s utóbb, a folklorisztika által leginkább méltányolt (ld.
Faragó J. 1974, Domokos M. 2008b) gyűjtője volt Marosi Gergely. Elsősorban népmeséket gyűjtött, ahol (korát jóval megelőzve) feljegyezte mesemondói (Fa Miska, Róka
(Puskás) Tamás, Puczok Geczi) nevét is. Emellett Kriza János nyelvészeti, folklorisztikai
kérdéseit tolmácsolta kollégáinak, diákjainak és családtagjainak,42 illetve helyneveket is
gyűjtött (ld. 93. levél). Kriza mint népmesegyűjtőnek és mint olyan személynek mond
köszönetet, akinek nyelvérzéke és nyelvészeti ismeretei nagyban segítették a munkáját
(Kriza J. 1863: 545–546). A többi Kriza-gyűjtő közül biztosan ismerte Tiboldi Istvánt,43
illetve a kolozsvári kollégium tanárai közül Nagy Lajost és Pap Mózest. Feltehetően ismerte Pálfi Lajost is, aki az ő székelykeresztúri tanársága idején volt ott unitárius lelkész.
[16, F, K]
gróf Mikó Imre
(Zabola, 1805 – Kolozsvár, 1876) történész, politikus, akit Erdély Széchényijeként tartottak számon. Református vallású volt. 1813 és 1824 között Nagyenyeden tanult, 1837ben főkormányszéki tanácsos, 1847-ben erdélyi kincstárnok lett. 1840-ben a református
státus egyik főkurátora volt, az 1841–1843-as országgyűlés rábízta a kolozsvári nemzeti színház igazgatását. 1848-ban királyi biztos, 1867-ben a közlekedési tárca minisztere
lett. Közművelődési és jótékonysági intézményeket hozott létre és támogatott, 1838-tól a
nagyenyedi református kollégium főgondnoka, támogatta a szászvárosi és sepsiszentgyörgyi iskolákat is. Alapítványokat tett a kolozsvári református főiskolára és papnevelőre, és
más, szegényebb egyházak és iskolák javára. Az Erdélyi Múzeum az általa adományozott
területen és kastélyban alakult meg 1859-ben. Nagy szerepe volt a kolozsvári egyetem
létrejöttében. A történelmi társulatnak 1867-től egész haláláig elnöke volt. Megalapította
a Kolozsvári Közlöny című politikai hetilapot. Érdemeiért 1858-ban a MTA tiszteletbeli,
1865-ben igazgatósági tagjává választotta.
A Vadrózsák létrehozásában aktív, elsősorban mecénási szerepe volt. Anyagilag támogatta a kötet megjelenését, kifizetve a nyomdaköltségek egy részét Steinnak (erről ld.
17., 18., 63., 69., 71. és 101. levelek, illetve az I.3., és I.5. sz. biográfiák), emellett pénzzel segítette a szorgalmasabb gyűjtőket (például Tiboldi Istvánt), illetve pénzt juttatott
41
Ekkor többen értetlenkedtek választásán mondván, hogy „ha folyamodik, könnyen kap tanfelügyelői
állomást: ő erre határozottan kijelenté, hogy miután nem hiszi, hogy bármely pályán hasznosabban
müködhetnék, mint azon, amelyen van, más pályára lépni nem kiván. A közügy, mondá, csak ugy fejlődhetik,
ha mindenki azon a téren müködik, melyre legtöbb képzettséget s hivatást érez.” (Buzogány Á. 1875: 179).
42
Erre csak egy példát ismerünk a feltárt dokumentumokban, azonban feltehetően nem volt egyedülálló
eset.(ld. 16. levél).
43
Ld. a II. sz. autobiográfiához csatlakozó levelet.
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a gyűjtőkhöz, hogy azzal az adatközlőket motiválják (ld. 17. levél). Ezek mellett hozzá is
érkeztek be gyűjtemények, innen ismerhette Péterfi Sándort.44 Többször említenek egy
mesegyűjteményt, amelyet Mikó Imre kezdett gyűjtetni, s ezt a Vadrózsák megjelenése
után is folytatni kívánta (ld. 23. és 33. levelek és a VI. dokumentum). Közeli barátja és titkára volt Jakab Elek. Biztosan ismerte Tiboldi Istvánt, akivel 1866 nyarán találkozott is a
korondi fürdőn (Réthi L. 1867: 28). Továbbá feltehetően ismerte a kolozsvári kollégiumi
tanárokat, Nagy Lajost, Marosi Gergelyt és Pap Mózest is.
[11, 36, F, K]
Nagy lajos
(Nyárádgálfalva, 1828 – Kolozsvár, 1910) Édesapja Nagy Sándor, szegény székely
nemes volt. Ő előbbszülőfalujában, Gálfalván, majd Székelykeresztúron (1839–1848) és
Kolozsvárott (1850–1855) tanult. 1856 és 1857 között Göttingenben történelmet, földrajzot és teológiát hallgatott. Az ő hívására érkezett Magyarországra Budenz József. 1857től a kolozsvári unitárius főiskola teológiai tanára. Részt vett a szabadságharcban. Az ő
lakásán alapították a Keresztény Magvetőt, amelynek szerkesztője is volt. 1888 és 1892
között szerkesztette az Unitárius Közlönyt. Maga is verselt (ld. Kriza J. 1863: 537, illetve
31. és 35. levelek). 1882-ben ő indítványozta, hogy állítsanak szobrot Mátyás királynak
Kolozsváron. 1862-től kolozs-dobokai esperesként, 1880-tól főjegyzőként is működött
(vö: [n. n.] 1896, Gál K. 1910).
Nagy Lajos közölt elsőként klasszikus székely népballadát (a Barcsai-balladát) 1858.
október 31-én a Kolozsvári Közlönyben. Felesége Gálffy Nella Kriza János egyik legaktívabb gyűjtőtársának, Gálffy Sándor népköltőnek volt a leánya. Gálffy Sándor gyűjteménye így annak halála után hozzákerült, melyet Kriza János hiába próbált visszaszerezni
(ld. erről a 88. levél).. Gyűjtött népmeséket, népdalokat, közmondásokat, hely- és állatneveket. Kriza János a marosszéki gyűjtők közt említi a nevét a Vadrózsákban (Kriza
J. 1863: 537). A Kriza-gyűjtők közül Gálffy Sándoron kívül bizonyosan ismerte Marosi
Gergelyt és Pap Mózest a kolozsvári kollégiumi tanári karból. Utóbbival közösen mentek
a göttingeni egyetemre. A székelykeresztúri kollégiumból ismerhette az egy évvel felette
járó Pálffi Lajost és a két évvel felette járó Kriza Sándort és Darkó Sándort is (ld. Fekete
J. szerk. 1993: 150).
[F, K]
Nagy Mózes
(1840 k. – 1902 k.) 1863 és 1867 között Bözödújfaluban, 1872 és 1875 között Iszlóban,
1875 és 1902 között Nagysolymoson működött mint unitárius lelkész (ld. Geréb Zs. 1943:
103, 142, 173).

44

Ld. 34. levél, amelyben Kriza Péterfinek egy Mikóhoz küldött meséjének hozzá érkezéséről tudósít.
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Krizával való kapcsolatáról csupán annyit tudunk, hogy 1862-ben Bözödújfaluból Székely népköltemények cím alatt népdalokat küldött neki.45
[K]
Nagy Sándor
(Csekefalva/Laborfalva,46 1821 – Homoródkarácsonyfalva, 1897)47 1850-től haláláig
homoródkarácsonyfalvi unitárius lelkészként szolgált. Egyházi tanácsosi tisztséget is betöltött. Feltehetően Székelykeresztúron tanult.48
Kriza János a Vadrózsákban a Homoród környéki gyűjtők között sorolja fel (Kriza J.
1863: 530). Goró István leveléből úgy tűnik, Nagy Sándor is csupán a Vadrózsák megjelenése előtt kevéssel küldte el Kriza számára a gyűjtéseit (ld. 26. levél). A Kriza-gyűjtők
közül barátja volt Goró István, Kriza Sándor és Darkó Sándor (Vas I. 1898: 91). Feltehetően Sándor Istvánt is ismerhette (vö: Fekete J. 2004: 72).49
[K]
Pálfi lajos [Pálffi]
(Gagy, 1829 – Székelykeresztúr, 1880 k.) 1857 és 1859 között nyárádszentlászlói, 1859
és 1872 között székelykeresztúri, 1876 és 1880 között pedig csekefalvi unitárius lelkészként szolgált. Iskoláit Székelykeresztúron (Fekete J. szerk. 1993: 150) (1837–1850), majd
Kolozsvárott (ld. Matricula... 2288-as sz. alatt) (1850–1852) végezte. Ezután előbb köztanító (1852–1854), majd senior (1854–1857) volt Székelykeresztúron (ld. Fekete J. szerk.
1993: 124, 125). A szabadságharcban részt vett Kossuth-huszárként (ld. Matricula...
2288-as sz. alatt Pálfi Lajos nevénél).
A gyűjtésben való részvételéről az egyetlen adat, hogy Kriza János a népmesegyűjtői
között sorolja fel (Kriza J. 1863: 545). A Kriza-gyűjtők közül ismerhette a székelykeresztúri
kollégiumból az egy évvel felette járó Kriza Sándort és Darkó Sándort, illetve az egy évvel
alatta járó Nagy Lajost. Székelykeresztúri lelkészsége idején feltehetően ismerte az unitárius kollégium tanárát (később igazgatóját), Marosi Gergelyt is.
[K]

45
Lelőhelye: Néprajzi Múzeum, EA, jelzete: EA 3673. A kézirat Sebestyén Gyula hagyatékával került az Etnológiai Archívumba. (A gyűjtési helyként a gyűjtemény adattári borítóján tévesen Kénos szerepel.) A gyűjteményt
mint Kriza-hagyatékot Olosz Katalin azonosította, felismerve, hogy a benne szereplő Katonaságra unt székely
panaszdala azonos a MNGy. III. kötetében megjelent Kriza-hagyaték balladái közül A székely katona cíművel.
46
A székelykeresztúri diáklajstromban azokban az években, amikor ő feltehetően elkezdte az iskolát, két
Nagy Sándor szerepel, egyikük Laborfalván, a másikuk Csekefalván született (Fekete J. szerk. 1993: 148,
149). Az egyik esetben a székelykeresztúri kollégiumot 1832-ben, a másik esetben 1833-ban kezdte.
47
A hírt ld. Keresztény Magvető 1897. (1) 55.
48
A korábban említett diáklajstrom mellett ezt erősíti Borbáth adata is (ld. Borbáth K. 1974: 445).
49
Sándor István fogságának enyhítésére aláírási ívet indítottak, amelyet a Kriza-gyűjtők közül aláírt Jakab
Sándor, kénosi lelkész, Nagy Sándor, homoródkarácsonyfalvi lelkész, Tóth Ferenc, homoródszentpáli
mester és Lőrinczi Elek édesapja, Lőrinczi Mihály, vargyasi mester és Sándor Lajos édesapja, Sándor István
homoródszentpáli lelkész is.
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Pap Mózes
(Székelyszentmihály, 1830 – Torda, 1914)50 1839-től a székelykeresztúri unitárius
kollégiumban tanult, majd három-három évet töltött a torockói és a tordai iskolában.
Kolozsvárra 1850-ben iratkozott be, ahonnan 1856-ban ösztöndíjjal egy évre Göttingenbe
és Berlinbe ment elsősorban matematikát és természettant tanulni. A szabadságharcban
őrmesterként vett részt. 1857 és 1859 között unitárius segédlelkész Kolozsvárott, 1857 és
1891 között pedig a kolozsvári unitárius kollégium matematika tanára volt. Rendszeresen
írt a Keresztény Magvetőbe. 1862 és 1879 között egyházi főjegyző volt (vö: Szinnyei J.
1905: 357–358, Nagy L. 1891).
A népköltészeti gyűjtésben való részvételére az egyetlen bizonyíték, hogy Kriza János
mint Keresztúrfiszék képviselőjének külön köszönetet mond neki nyelvérzéke és nyelvismerete miatt (Kriza J. 1863: 546). A Kriza-gyűjtők közül biztosan ismerte Nagy Lajost,
akivel együtt ment Göttingenbe tanulni, illetve Marosi Gergelyt, aki tanártársa volt a kolozsvári kollégiumban.
[F, K]
Péterfi Sándor
(Nagykede, 1817 – Olthévíz, 1887) Édesapja, Péterfi Sándor unitárius lelkész volt
Nagykedén, majd Székelykeresztúron. Ő 1822-től Székelykeresztúron, 1833 és 1837 között
Kolozsvárott tanult, 1837 és 1841 között Székelykeresztúron senior. Székelykeresztúron
(1841–1849), Csokfalván (1849–1854), ismét Székelykeresztúron (1854–1859), majd
Olthévízen (1859–1887) szolgált unitárius lelkészként. 1860 és 1874 között felső-fehér
egyházköri jegyző, 1875–1884-ig esperes volt (Sándor J. 1888).
Seniorként 1837-ben Jakab Józseffel és Török Sámuellel Olvasó Társaságot szervezett, könyvtár létesítésébe fogott, 1838-tól kéziratos diáklapot indított Tavaszi Bimbók
címen. Ekkor ismerkedett meg Jakab Elekkel, akivel 1837-től intenzív levelezést folytatott. Később számos egyházi munkája jelent meg, amelyeknek összegyűjtésére és sajtó alá
rendezésére Kriza János biztatására vállalkozott.51
Péterfi Sándor egyike volt a gyűjtőhálózathoz legkorábban csatlakozott személyeknek:
Kriza már 1843-ban a II. kötet számára küldendő gyűjteményét köszöni meg egy levelében (ld. 1. levél).52 Minden műfajban kéri segítségét Kriza, és feltehetően a legtöbb mű-

50

Gyászjelentője a MUEKvGyLt-ban (Unitárius gyászjelentések. P. betű) található.
1876. április 3-án így ír Jakab Eleknek Kriza Jánoshoz fűződő kapcsolatáról: „Kriza adta nekem az
első eszmét; nélküle soha meggondolni se mertem volna, hogy iróvá legyek; ő buzditott, mert egyébként
elcsüggedtem volna. Szives szavainak bátoritó hatása alatt irtam s tettem mindazt, a mi kevés szépre és jóra
Isten munkáimmal rásegitett; ő volt, a míg élt, a kitől sok nyomoruságim közt a vigasztaló és erősitő szent
lelket vettem.” (A levél eredetijének lelőhelye nem ismert, közölve: Sándor J. 1888: 368.)
52
Ekkor még Kriza a gyűjtött népköltészeti anyag füzetenkénti kiadásában gondolkodott, így az ebben a
levélben említett II. kötet nem azonos a későbbi, egyetlen I. kötet soha meg nem valósuló folytatásával. A
levél jelentősége abban áll, hogy egyértelműsíti, hogy Péterfi Sándor már ekkor tud a készülő kiadásról és
részt vesz a gyűjtemény gyarapításában.
51
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fajban gyűjtött is Péterfi. Bizonyos szövegeket Jakab Eleknek (ld. 10. levél), illetve Mikó
Imrének küldött (ld. 34. levél), onnan jutottak utóbb Krizához. A fennmaradt Kriza-levelek közül Gyulai Pál mellett a Péterfinek írt levelekből értesülhetünk a legrészletesebben
arról, hogy mit gondolt Kriza a gyűjtés módjáról, a gyűjtött anyag összetételéről. A Vadrózsákban Kriza két helyen mond köszönetet neki (Kriza J. 1863: 530, 545).
[1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 23, 32, 34, 37, 42, 46, 49, 51, 62, 63, 64, 67, 81, 84, 87,
97, 105, 109, 110, 111, I.1, K]
Sándor István
(Lókod, 1804 – Jánosfalva, 1879) szentábrahámi (1827–1829), kolozsvári (1829–
1836), szováti (1836–1837), árkosi (1837–1841), homoródkarácsonyfalvi (1841–1849),
gyepesi (1850–1858), datki (1858–1867) unitárius lelkészként működött, végül felhagyott a lelkészi hivatással és jánosfalvi birtokára vonult. Édesapja Sándor Lőrinc
unitárius lelkész és tanító volt. Sándor István kezdetben Torockón, majd 1816-tól
Székelykeresztúron, végül Kolozsváron tanult. A szabadságharcot nem támogatta, 1849ben mégis politikai fogságot szenvedett. Neves egyházi szónokként ismerték, 1883-tól
egyházi tanácsos is volt. Sepsi-Miklósvár és Udvarhely egyházkörének jegyzője volt árkosi
és homoródkarácsonyfalvi papsága idején. Könyves papként emlegették, mivel kora egyik
leghíresebb könyvgyűjtője volt. Sok híres íróval, tudóssal állt levelező viszonyban, többek között Jakab Elekkel, Nagyajtai Kovács Istvánnal, gr. Kemény Józseffel. Könyvtárát
utóbb a székelykeresztúri unitárius kollégiumra hagyta. Maga is számos művet írt; a Székelyhoni utazás a két Homoród mellett című munkája utóbb nyomtatásban is megjelent
(vö: Darkó S. 1880, Szinnyei J. 1908: 132–134).
A népköltészeti gyűjtésben való részvételére csupán Kriza János néhány elejtett megjegyzéséből következtethetünk. Kriza jegyzeteiből úgy tűnik, hogy Sándor István datki
nyelvjárási adatokat közölt Krizával.53 Mivel Datkon a Vadrózsák megjelenését megelőző
években volt lelkész, így a gyűjtésben való közreműködését is ekkorra kell tennünk.54 A
Kriza-gyűjtők közül Jakab Elek a barátja volt, Gálfalvi Istvánt, Péterfi Sándort és Darkó
Sándort ismerte.55 Feltehetően szintén ismerte Jakab Sándort, Nagy Sándort és Tóth Ferencet, akik fogsága idején segítették (vö: Fekete J. 2004: 72).56
[K]

53

Ld. Kriza János jegyzeteit jelen kötet dokumentumai között, illetve a 64. levelet.
A gyűjtésben való részvétele mellett szól az is, hogy a Vadrózsák megjelenése után Péterfivel együtt
Sándor Istvánnak is küldött egy kötetet (ld. 46. levél). Természetesen ennek az is lehetett az oka, hogy
Sándor István előfizetett a könyvre, esetleg levélben jelezte, hogy meg szeretné vásárolni.
55
Vö: Sándor István levele Nagyajtai Kovács Istvánhoz. Datk, 1860. október 15. [MUEKvGyLt. Nagyajtai
Kovács István hagyatéka 28.]
56
Sándor István fogságának enyhítésére aláírási ívet indítottak, amelyet a Kriza-gyűjtők közül aláírt Jakab
Sándor, kénosi lelkész, Nagy Sándor, homoródkarácsonyfalvi lelkész, Tóth Ferenc, homoródszentpáli
mester és Lőrinczi Elek édesapja, Lőrinczi Mihály, vargyasi mester és Sándor Lajos édesapja, Sándor István
homoródszentpáli lelkész is.
54
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Sándor János
(Homoródalmás, 1841 – Kolozsvár, 1909) Édesapja Sándor Ferenc, földműves volt.
1848 és 1856 között Varga Ferenc tanítónál Homoródalmáson tanult, és csak későn, 16
évesen ment a székelykeresztúri kollégiumba.57 Tanulmányait a kolozsvári unitárius kollégiumban folytatta 1867-ig, amikor köztanítónak nevezték ki Székelykeresztúrra. 1870ben gr. Haller Józsefnél vállalt nevelői állást, majd 30 évesen, a korban meglepően későn
külföldi tanulmányútra ment főtanácsi segéllyel. 1871–1872-ben Zürichben és Münchenben tanult, ahonnan hazatérve 1872-ben a mennyiség- és természettan tanárává választották Székelykeresztúron, majd 1875-től az iskola igazgatója lett, amely tisztséget haláláig betöltött (vö: Péterfi D. 1909, Szentmártoni K. 1911: 151–153; jelen kötet IV. sz.
autobiográfiája). Egész életét és munkásságát az iskola fejlesztése, jobbítása határozta
meg. Ameddig lehetséges volt, ő viselte a könyvtárosi tisztet is, ő kezdte a könyvtárat a
levéltárral együtt rendezni. A közvélemény általában mint jó embert ismerte és emlegette
(Szentmártoni K. 1911: 153). Rendszeresen jelentek meg írásai a Keresztény Magvetőben.
Legjelentősebb munkája A székelykeresztúri unitárius gymnasium történelme (1896).
Az egyetlen Kriza János által hozzá írt levél tanúsága szerint Sándor János tájszavakat
és családneveket küldött a számára. Kriza gyűjtői közül Kiss Mihály az apósa volt, mivel
annak leányát, Kiss Nériát vette feleségül. Sándor Lajos a sógora volt (ő Kiss Emmát vette
feleségül). Leánya, Sándor Ella férje pedig Szentmártoni Kálmán volt, akinek a nagyapja a szintén Kriza-gyűjtő Szentmártoni Sámuel volt. Marosi Gergelyt, Pap Mózest, Nagy
Lajost Kolozsvárról ismerhette, ahol az ő diáksága idején tanítottak. Székelykeresztúron
Marosi Gergelyt követte az igazgatói székben.
[93, IV, K]
Sándor lajos
(Homoródszentpál, 1840 k. – Homoródalmás, 189058) 1847-től Székelykeresztúron
(Fekete J. szerk. 1993: 154), 1857-től Kolozsvárott tanult (Matricula... 2449-es szám
alatt), 1862–63-ban énekvezér volt a székelykeresztúri kollégiumban (Fekete J. szerk.
1993: 125). Édesapja Homoródalmási Sándor István, homoródszentpáli unitárius lelkész
volt.59 Sándor Lajos 1864 és 1867 között Gyepesen, 1867-től haláláig Homoródszentpálon
szolgált mint unitárius lelkész (Geréb Zs. 1943: 203, 207).
Kriza Jánossal és a népköltészeti gyűjtéssel való kapcsolatáról kevés adat ismert. Bizonyosan közreműködött a gyűjtésben már a Vadrózsák megjelenése előtt is, mivel Kriza
a népmesegyűjtői között sorolja fel (Kriza J. 1863: 545). Emellett Kriza egy levelében

57

Szülei egyetlen fiúgyermekként nem szerették volna korábban elengedni, ekkor azonban közölte szüleivel
elhatározását, akik 1-2 év távollétbe beleegyeztek. Közben megszületett öccse, aki így hozzásegítette ahhoz,
hogy továbbtanulhasson. (Ld. Szentmártoni K. 1911: 151–152.)
58
Vö: (n. n.) 1890: 88.
59
Vö: Kriza János levele Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1867. március 5. (Bolyai téri Unitárius Egyházközség
Levéltára, Marosvásárhely)
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Sándor Lajos 1874-es homoródalmási helynévgyűjtéséről tesz említést (ld. 93. levél).60
Kriza gyűjtői közül biztosan ismerte Kiss Mihályt, aki az apósa volt; Kiss Mihály Emma
nevű leányát vette feleségül. Ismerte Sándor Jánost, aki Kiss Mihály másik leányát vette
feleségül. Nagy Lajost és Pap Mózest a kolozsvári kollégiumból ismerhette, ahol az ő diáksága alatt tanítottak.
Szabó károly
(Köröstarcsa, 1824 – Kolozsvár, 1890) történész, könyvtáros, bibliográfus. Köröstarcsán, Debrecenben (1833–1842), majd Késmárkon (1842–1844) tanult, jogot végzett. Református vallású, édesapja Szabó Mihály, református lelkész volt. Részt vett a szabadságharcban. 1855-től Nagykőrösön együtt tanított többek között Arany Jánossal. 1859-ben
gróf Mikó Imre kérésére és Gyulai Pál biztatására elvállalta az EME könyvtárosi állását.
Gyulai 1862-es Pestre költözése után is megmaradt kettejük barátsága, ahogy arról leveleik is tanúskodnak. 1859-től kolozsvári református kollégiumban, 1872-től a megnyíló
Ferencz József Tudományegyetemen tanított. A MTA levelező tagja (1858), majd rendes
tagja (1871), a Magyar Történeti Társulat (1867) és a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság (1889) választmányi tagja volt (Szinnyei J. 1909: 237–240)..
Kriza Jánoshoz és népköltészeti gyűjtéséhez sokkal kevesebb szál kapcsolta, mint
Gyulai Pálhoz. Részt vett a gyűjtésben, de elsősorban Gyulaiékat támogatva (ld. 28., 39.
és 57. levelek). Írt Csíkba a professzoroknak, hogy ők is kapcsolódjanak be a Vadrózsák
gyűjtőhálózatába (ld. 39. levél). Ő fedezte fel és publikálta a Szilágyi és Hagymási című
balladát. Szabó Károly már Erdélybe költözése előtt is foglalkozott népköltészeti gyűjtéssel, az ekkor gyűjtött szövegei a Magyar Népköltési Gyűjtemény I. kötetében szerepelnek
(vö: Olosz K. 2009b). A Kriza-gyűjtők közül Becze Antalt, Filep Eleket, Jakab Eleket, Marosi Gergelyt, Nagy Lajost és Pap Mózest biztosan ismerte.61 Más gyűjtők közül is váltott
leveleket Erdélyi Jánossal, Ipolyi Arnolddal, Kazinczy Gáborral, Orbán Balázzsal, Pulszky
Ferenccel – bár ezek a levelek nem érintik a gyűjtés kérdését.62
[28, 39, 57, 58, 115, 116, F, K]
Szentmártoni Sámuel
(Torockó, 1810 – Nyárádszentmárton, 1883) Torockón és Kolozsvárott tanult. 1833 és
1838 között Torockón mint leányiskolai tanító működött, majd 1859-ig Medeséren, utána
haláláig Nyárádszentmártonban unitárius lelkészként szolgált. Versei jelentek meg a Reményben.63 Egyik legjelentősebb munkája Torockó címmel jelenleg is kéziratban van.64
60

A levélből nem teljesen egyértelmű, hogy Kiss Mihály és Sándor Lajos is helyneveket gyűjtött-e.
Vö: Szabó Károly hagyatékát [KmÁLt. 931. Fond pers. Szabó Károly I/36, I/139, I/204, I/280, I/321.],
illetve Pap Mózest feltehetően mint kolozsvári unitárius kollégiumi tanárt ismerte.
62
Vö: Szabó Károly hagyatékát [KmÁLt. 931. Fond pers. Szabó Károly I/125, I/202, I/216, I/330, I/360.]
63
Ld. jelen kötetben Szentmártoni Sámuel biográfiáját (V.. dokumentum).
64
Jelenleg a KvAKt-ban [MsU. 1386.], ennek jegyzetei az EME Levéltárában [Jancsó és Rohonyi család
kézirathagyatéka V.1/94] találhatóak. Kiadására az 1940-es években komoly tervek voltak, az Erdélyi
61

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
i. KrizA jános gyűjtői és MUnKAtársAi

329

Kriza Jánost Torockóról ismerte, ahol tanulótársa volt (Chindriş, I. – Kovács F. 1975:
2265). A gyűjtésben való részvételre 1862-ben Kelemen István kérte fel (ld. 20. levél). Az
abban való tényleges részvételére Kriza Vadrózsákban megjelent köszönetnyilvánítása az
egyetlen bizonyíték (Kriza J. 1863: 537).
[K]
Tiboldi István
(Tarcsafalva, 1792 – Nagykede, 1880) édesanyja a siménfalvi lelkész, Ürmösi János leánya, édesapja földész, földmérő, majd falusi assessor volt, aki „szenvedélyesen
olvasta a jó könyveket”. Iskoláit Siménfalván, Bodor János tanító alatt kezdte, majd
Székelykeresztúrra (1805–1813) és Kolozsvárra (1813–1817) ment tanulni. Egy évig
Tordán volt senior, majd 1819 és 1844 között Szentgericén működött iskolamesterként.
Innen betegségére hivatkozva, azonban feltehetően a (nyomtatásban is megjelent ironikus hangvételű műve nyomán) megváltozott hangulat miatt távozott, és telepedett le
Székelyszentmiklóson. Itt, illetve Kis- és Nagykedén tanított haláláig. Életében elsősorban mint költő, anekdotázó és mint kiváló tanító volt ismert.66
1855-ben Mikó Imre úgy fordul hozzá, mint aki ekkor már évek óta a székelyek szokásait, nyelvét, költészetét tanulmányozza (ld. 11. levél). Tiboldi a népregék gyűjtésének
kezdetét 1855–56-ra teszi leveleiben (ld. 13. és 25. levelek). A gyűjtésbe egyértelműen
Jakab Elek vonta be, vele levelezett, kezdetben kizárólag neki továbbíthatta a gyűjtött
anyagot. Mesék mellett gyűjtött tájszavakat, táncszavakat, közmondásokat, adomákat,
népmondákat, példabeszédeket.67 A Vadrózsákban csupán táncszógyűjteményéhez írt
előszavának egy részlete jelent meg, ennek ellenére, mint különösen szorgalmas gyűjtőnek Kriza többször is köszönetet mond neki (Kriza J. 1863: 542, 545). A gyűjtőhálózat
tagjai közül biztosan ismerte Mikó Imrét, aki pénzzel is honorálta gyűjtéseit (ld. 17. levél).
Jakab Elek Szentgericén 1826 és 1829 között tanítványa volt (ld. Jakab E. 1879: 413).
Marosi Gergelyt is ismerte.68
Ismerte és gyűjtéseiben segítette Merényi Lászlót (ld. 25. levél) és lehetséges, hogy
Bartalus Istvánt is ([n. n.] 1872: 188).
[11, 12, 13, 25, II, F, K]

Ritkaságok sorozatban adták volna ki, Szentmártoni Kálmán elkészítette a jegyzeteket is, azonban anyagi
forrás hiányában a kiadás elmaradt. [Vö: Szentmártoni Kálmán levele Gyallay Pap Domokoshoz, Kolozsvár,
1949. december 19. (MTAKK Ms. 4825/376.).] Ugyanő azt is állítja, hogy Szentmártoni Sámuel ezen
munkáját Orbán Balázs is felhasználta hivatkozás nélkül.
65
Ugyanitt Szentmártoni Sámuel egy George Bariţhoz írt levele is olvasható. Ld. Chindriş, I. – Kovács F.
1975: 59–62.
66
Vö: Tiboldi autobiográfiája (jelen kötetben a II. sz. alatt); Réthi L. 1867, 1868a, 1868b; Jakab E. 1879;
Ürmösi K. 1881; Marossy M. 1928; Cs. Jósa J. 1936; Kanyaró F. 1905, 1907.
67
Ld. Tiboldi István autobiográfiáját (jelen kötet II. sz. dokumentuma), amelyben (sokszor számra)
pontosan felsorolja az általa írt, illetve általa gyűjtött munkákat, illetve a 13.. levelet.
68
Ld. jelen kötetben Tiboldi István autobiográfiájához csatlakozó levelet (II. sz. dokumentum).
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Tóth Ferenc
(? – Székelyudvarhely, 1890?) homoródszentpáli unitárius tanító. Életéről csupán
annyi ismert, hogy Józan Miklós püspöknek volt a nagybátyja, aki gyermekkorában a
nyári szünidőt nála töltötte, és róla mint az udvarhelyi unitárius egyházközség egyik jótevőjéről emlékezik meg (vö: Ü. J. 1943: 104).69
A gyűjtésben való közreműködésére csupán két levele a bizonyíték, amelyekben anekdotákat küldött. A gyűjtők közül levelében Darkó Sándort a barátjának nevezi. Feltehetően ismerte Sándor Istvánt (vö: Fekete J. 2004. 72)70 és Sándor Lajost71 is.
[48, 65]
Ürmösy Sándor [Ürmösi, Ürmössy]
(Tordátfalva,72 1811 k. – Nagyszeben?, 1865 után73) vadadi (1845),74 bordosi (1847–
1850), verespataki (1851–1853), bözödújfalusi (1853–1856), tordátfalvi (1856–1858),
majd nyomáti (1863–1865) unitárius lelkészként szolgált. Feltehetően Székelykeresztúron
és 1836-tól Kolozsvárott tanult (Matricula... 1896-os sz. alatt). 1841-ben 2 hónapon át
gyalog bejárta Munténiát, majd 1843-ban újabb 1 hónapos útra indult, hogy az ott élő magyarokat felkeresse. Útját követően tapasztalatait könyvalakban is megjelentette: Az el-

69

Józan Miklós 1869-ben született, tehát valószínűleg a Kriza-gyűjtő Tóth Ferencre gondolhatott.
Sándor István fogságának enyhítésére aláírási ívet indítottak, amelyet a Kriza-gyűjtők közül aláírt Jakab
Sándor, kénosi lelkész, Nagy Sándor, homoródkarácsonyfalvi lelkész, Tóth Ferenc, homoródszentpáli
mester és Lőrinczi Elek édesapja, Lőrinczi Mihály, vargyasi mester és Sándor Lajos édesapja, Sándor István
homoródszentpáli lelkész is.
71
Tóth Ferenc szolgálati helyén, Homoródszentpálon 1839 és 1870 között az unitárius lelkész Sándor Lajos
édesapja, Homoródalmási Sándor István volt (vö: Geréb Zs. 1943: 215).
72
A székelykeresztúri diáklajstromban 1817-ben csupán egy Ürmösi Károly, Tordátfalva szerepel, azonban Ürmösy Sándornak bizonyosan volt egy Samu nevű testvére [ld. Kriza János levele Farkas Györgyhöz,
1865 március 30., április 10. (Bolyai téri Unitárius Egyházközség Levéltára, Marosvásárhely)], és 1819-ben
beiratkozott egy Ürmösi Sámuel a kollégiumba (ld. Fekete J. szerk. 1993: 144.), aki tordátfalvi volt, ezért feltételezem, hogy esetleg elírásról van szó, és az 1817-ben a kollégiumot megkezdő diák a Kriza-gyűjtő Ürmösy
Sándor lenne. Ugyanezt erősíti Borbáth Károly (vö: Borbáth K. 1974: 445.) és a kolozsvári matrikula bejegyzése is (1896-os sz. alatt: Ürmösi Sándor de Tordátfalva szerepel, akiről még azt jegyezte fel valószínűleg
Benczédi Gergely, hogy a kollégium elvégzése után tordátfalvi káplán, majd verespataki lelkész lett).
73
Halálának helye és időpontja szintén bizonytalan. Kriza János Farkas György espereshez írt leveleiből
annyi derül ki, hogy már 1863-ban aggodalomra adott okot az állapota, részeges volt, és tartottak attól, hogy
öngyilkos lesz vagy megőrül. 1865-ben testvére, Ürmösi Samu javaslatára merült fel a nagyszebeni országos
tébolydába vitele, mivel abban egyetértettek, hogy mindenképp nyugalomba kell vonulnia, lelkészként nem
szolgálhat tovább, főként, mert az emberek is egyre kevésbé toleránsak vele szemben. Az utolsó előkerült
levélben ez már szinte biztos jövőbeli eseményként jelenik meg. 1865 után nem sikerült más hírt találni róla.
[Vö: Kriza János levele Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1863. augusztus 3., 1865. március 30., 1865. április
8., 1865. április 10. (Bolyai téri Unitárius Egyházközség Levéltára, Marosvásárhely), illetve Geréb Zs. 1943:
124, 137, 55, 142, 192, 115.]
74
Bár Székely Ádám 1846-os levelében vadadi lelkészként említi Ürmösi Sándort, azonban ennek
ellentmondanak Geréb Zsigmond adatai, aki kéziratban lévő munkájához (amelyben az unitárius települések
lelkészeit írta össze a kezdetektől a 20. század közepéig) végigjárta valamennyi érintett települést és az
eredeti dokumentumok alapján rekonstruálta az ott valaha szolgált lelkészeket. Az ő adatai alapján pedig
Ürmösi Sándor csupán egyetlen évig volt Vadadon lelkész (vö: Geréb Zs. 1943: 124.).
70
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bujdosott magyarok Oláhországban címmel (Kolozsvár, 1844) (Ürmösy S. 1985). Másik
jelentős munkája, amelyet Orbán Balázs is felhasznált,75 a Székely magyar szombatosok
Erdélyben, mely kéziratban maradt.76 Az 1850-es években a kolozsvári Hetilap munkatársa.
Valószínűleg ő volt Kriza János első gyűjtője, a levelek alapján gyanítható az is, hogy a
Vadrózsák eredetileg tervezett I. kötete elsősorban, vagy kizárólagosan az ő 1841 és 1843
közötti gyűjtéseit tartalmazta volna (ld. 2. levél 1844-ből). 1843-ban ő gyűjtötte Kriza és
a Vadrózsák számára az előfizetőket.77 Kriza János a ballada- és a népmesegyűjtői között
sorolja fel (Kriza J. 1863: 526, 545). 1862-ben Krizától függetlenül egy székely szótár kiadását tervezi a következő évre, amelyhez a Kolozsvári Közlöny hasábjain segítséget is
kér (vö: [n. n.] 1862: 641). A Kriza-gyűjtők közül esetleg ismerhette Gálffy Sándort is (ld.
74. levél). Egy gyűjtése Erdélyi Jánoshoz is eljutott.78
[K]
Vas Tamás
(Göcs, 1839 – Marosvásárhely, 1899) elszegényedett református nemesi családból
származott. Göcsön, Marosvásárhelyen (1847–1860), majd Kolozsvárott (1860–1862)
tanult. 1862–1863-ban a kolozsvári református kollégiumban, 1863–1865-ig a sepsiszentgyörgyi gimnáziumban működött mint köztanító. 1866-ban egy tanévre külföldre
(Tübingenbe és Marburgba) ment tanulni. 1866 nyarán tért haza, amikor sikertelenül
pályázott a marosvásárhelyi lelkészi állomásra. 1867–1873-ig mezőbándi 1873-től haláláig pedig marosvásárhelyi református lelkészként szolgált. A Kemény Zsigmond-társaság
alelnöke volt. Munkatársa volt a Korunknak és a Magyar Polgárnak. Költeményei, cikkei, verseskötete jelent meg (vö: Olosz K. 2000, 2009a: 677; Tóthfalusi J. 1899; Szinnyei
J. 1914: 972–973)..
Ösztönzést valószínűleg Marosvásárhelyen, tanárától, Szabó Sámueltől kapott, neki
küldött gyűjtéseiből (vö: Olosz K. 2009a: 677–678). Kriza Jánoshoz beküldött anyagából
egy ballada és egy históriás ének ismert, azonban a most előkerült levelekből egyértelmű,
hogy életrajzírója nem tévedett, amikor azt írta, hogy már sepsiszentgyörgyi tartózkodása
alatt is szorgalmasan gyűjtött Kriza számára, mivel az egyik levelében Kriza számára küldött és küldendő gyűjteményéről tesz említést (vö: Tóthfalusi J. 1899: 8, illetve 66. levél).
[66, 75, 76, F, K]

75
„Ez ismertetést a sokáig közöttök élt Ürmösi Sándornak »Szombatosok« című kéziratában a kolozsvári
unitárius collegium könyvtárában meglevő munkájának felhasználásával állítám egybe.” (Vö: Orbán B.
1868: 146.)
76
Az autográf kézirat Kolozsváron, az Akadémiai Könyvtárban található [Székellymagyar szombatosok
Erdéllyben. Jegyzékül a honi történészethez. Irta Ü. S. 1855. (jelzete: Ms.U. 1593.)], 19. századi másolata
Budapesten, a MTAKK-ban [Székely-magyar szombatosok Erdélyben. (jelzete: Irod. 4-r 396.)].
77
Ld. 43. levél, illetve a mellékletben közölt Nyugtatványok szövege.
78
Ez azonban még nem jelentett személyes ismeretséget, mivel Faragó József szerint a gyűjtés Toldy
közvetítésével jutott el Erdélyihez. Vö: Faragó J. 1971: 80–81. (ahol idézi Erdélyit 1846. X. 434.)
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II. kriza János gyűjtői és munkatársai fényképen

Darkó Sándor
(Nagyajta, 1825 – Homoródjánosfalva, 1898)
unitárius lelkész.
Forrás: Emlékkönyv... 1895.

Dózsa Dániel
(Makfalva, 1821 – Búzásbesenyő, 1889)
királybíró, költő.
Forrás: Hazánk s a Külföld 1866. II. (26) 401.

Ferenczi Lajos
(Iszló, 1837 – Nagyajta, 1922)
unitárius tanító.
Forrás: A Magyar Unitárius... 1910.

Filep Elek
(Nagyszeben, 1835 – Mihályfalva, 1910)
alügyész, árvaszéki ülnök.
Horváth Antal tulajdona, Debrecen
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Gyulai Pál
(Kolozsvár, 1826 – Budapest, 1909)
irodalomtörténész, krtikus.
Forrás: Keresztury D. 1956: 226.

Kiss Mihály
(Torda, 1809 – Árkos, 1889)
unitárius lelkész.
Közölve: Unitárius Közlöny 1889. II. (3) 57.

Jakab Elek
(Szentgerice, 1820 – Budapest, 1897)
történész, levéltáros.
Forrás: MUEKvGyLt. Pákei Lajos hagyatéka

Kriza Sándor
(Nagyajta, 1827 – Nagyajta, 1898)
unitárius lelkész
Forrás: Emlékkönyv... 1895.
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Marosi Gergely
(Siménfalva, 1832 – Székelykeresztúr, 1874)
unitárius főiskolai igazgató-tanár.
Közölve: Unitárius Közlöny 1889. II. (5) 97.

gróf Mikó Imre
(Zabola, 1805 – Kolozsvár, 1876)
államférfi, történész, mecénás.
Közölve: Vasárnapi Ujság 1856. III. (24) 201.

Nagy Lajos
(Nyárádgálfalva, 1828 – Kolozsvár, 1910)
unitárius főiskolai tanár.
Forrás: MUEKvGyLt. Pákei Lajos hagyatéka

Pap Mózes
(Székelyszentmihály, 1830 – Torda, 1914)
unitárius főiskolai tanár.
Közölve: Unitárius Közlöny 1891. IV. (11)
172 után.
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Szabó Károly
(Köröstarcsa, 1824 – Kolozsvár, 1890)
könyvtáros, református kollégiumi, majd
egyetemi tanár.
Közölve: Vasárnapi Ujság 1890. XXXVII.
(36) 573.

Tiboldi István
(Tarcsafalva, 1792 – Nagykede, 1880)
unitárius tanító.
Közölve: Vasárnapi Ujság 1868. XV. (23) 269.

Vas Tamás
(Göcs, 1939 – Marosvásárhely, 1899)
református lelkész.
Forrás: Szabó S. 2009: 777.
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ii. KrizA jános gyűjtői és MUnKAtársAi fényKépEn

337

Marosi Gergely mesemondója, Gotthárd Gergely, ragadványnevén Puczi Geczi
A fénykép lelőhelye: Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy [Leltári szám: 638]79
Közölve: Fóris P. 1972, Domokos M. 2008b.

A fénykép hátoldalának szövege betűhív átiratban a következő: 80
Tarcsafalvi Gotthárd Gergely
Alig volt a néhai 3 ½ láb magos! 1848ban a székely huszárok verbunkot tartottak
SzKereszturon – a csapszékben hüsölt egy asztal mellett fogyasztgatva a hegylevet –
Gotthárd uram is! a verbunkos kapitanynak szerfelett megtetszett ez a jo képű legény
s tractáltatta modja felett – s mikor Gotthárd uram alaposan elázott kezébe nyomták a
tallért s fejére a huszár csákot – „felcsaptál ecsém katonám vagy”! igy perorált a vitéz kapitány de mire Gotthárd uramat az asztal mellől lábra birták állitani – majd a gútta ütötte

79

A Székely Nemzeti Múzeum leltárkönyvében nem szerepel, hogy a fénykép honnan, kitől került be. Az
bizonyos, hogy ezt a fényképet adta gróf Haller József 1879. augusztus 31-én Dux Adolfnak Székelykeresztúron
egy másikkal együtt, amelyen a mesemondó Gotthárd Gergely közösen látható a gróffal. Dux Adolf azt
jegyezte fel, hogy a mesemondó akkor (1879-ben) már régen nem élt, a fényképek 1866-ban készültek. (Vö:
Dux A. 1880: 5. Ugyanitt közli a múzeumban őrzött fénykép alapján készített metszetet is.)
80
Az általam közölt szöveg a Fóris Pál általi 1972-es olvasathoz képest csak négy helyen tartalmaz
jelentősebb változást. Fórisnál a kedvencze helyett szekerese szerepel, a perorál helyett peronál, irtak
helyett irtuk, és az aláírást olvashatatlannak minősíti.
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a hős fickot lévén Gergely még a törpék között is törpe szekelyesen „púczi”! A Székelyföld
ezen a néven ismerte halála orájaig „Puczi Geczi” (geczi = gergely) Néhai jo apámnak81
kedvencze volt Gergely – ő tartotta[?] a nagy Gergely ur a Szekelyföld mese-mondoja volt
– százakra menö népmeséit irtak le – s nehai Kriza János a „székely népmesék s versekről
kiadott „Vadrozsa” czimü munkájában közre is adta egytöl egyig”
Meghalt Geczi bacsi ha emlekezetem nem csal 1888–89ben
Áldott legyen emleke! becsületes joravalo ember volt!
Hévíz 1916 feb:
id gfHaller Janos82

81
Feltehetően ő az a gróf Haller József, akitől a fényképet Dux Adolf is kapta, és akinél 1870-ben a Krizagyűjtő, utóbb a székelykeresztúri unitárius kollégium igazgató-tanára, Sándor János nevelő volt. Haller
Józsefről annyit ír Dux Adolf, hogy a szabadságharc után egészen 1857-ig idegenben élt, ahol szentképek
festésével foglalkozott. Hazatérve is folytatta a festést, szobájában Gotthárd Gergelyről is lógott egy
festmény. Ennek történetére rákérdezve került szóba a mesemondó, és kapta végül ajándékba a budapesti
irodalmár látogató a fényképeket. Székelykeresztúron ekkor élt egy Hallerkői gróf Haller József nevű személy
(Fehéregyháza, 1818 – Székelykeresztúr, 1889), akinek a fia volt gr. Haller János (Erzsébetváros, 1852 –
Olthévíz, 1928), akinek a 4. fia szintén Haller János nevezetű volt, tehát jogosan szerepelhet az aláírásban az
idősebb jelző (vö: Gudenus J. J. 1990: 509–510).
82
Az aláírás olvasatát erősíti, hogy id. gr. Haller János ekkor Hévízen élt, feltehetően ő írta a kép hátoldalán
található szöveget. Id. gróf Haller János Udvarhely és Háromszék vármegye, valamint Marosvásárhely
város főispánja, továbbá császári és királyi titkos tanácsos volt. [Vö: Gudenus J. J. 1990: 509., illetve gr.
Haller János gyászjelentője a Székely Nemzeti Múzeumban, Sepsiszentgyörgyön található (SzNM Könyvtár,
Gyászjelentő gyűjtemény H betű).]
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iii. Autográf kézirAtok krizA jános munkAtársAitól

III. autográf kéziratok kriza János munkatársaitól

Barabás Sándor levele Kriza Jánoshoz, 1. oldal. Bölön, 1862. április 24.
Lelőhely: MTAKK [Ms. 930/1.]
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Becze Antal levele Szabó Károlyhoz, 1. oldal. Csikszentmárton, 1864. szeptember 14.
Lelőhely: KvÁLt. [931. Fond personal Szabó Károly, I/36.]
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iii. Autográf kézirAtok krizA jános munkAtársAitól

Benkő Károly levele Mikó Imréhez, 3. oldal. Marosvásárhely, 1862. június 3.
Lelőhely: KvEKt. [Ms. 5974. (Mikó Imre levelezése) 86/38.]
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Darkó Sándor levele Inczefi Józsefhez, 1. oldal. Homoródjánosfalva, 1867. augusztus 15.
Lelőhely: HgMÁLt. [Colecţia Muzeului din Cristuru-Secuiesc Nr. 249.]
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iii. Autográf kézirAtok krizA jános munkAtársAitól

Dózsa Dániel levele Mikó Imréhez, 1. oldal. Makfalva, 1856. október 12.
Lelőhely: KvEKt. [Ms. 5970. (Mikó Imre levelezése) 81/39.]
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Filep Elek levele Kriza Jánoshoz. Déva, 1866. június 4.
Lelőhely: Néprajzi Múzeum EA [EA 3594.]

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
iii. Autográf kézirAtok krizA jános munkAtársAitól

Gálfalvi István gyűjtésének 4. oldala. Ürmös, 1872.
Lelőhely: MTAKK [Ms. 930/2.]
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Gálffy Sándor levele Kriza Jánoshoz, 2. oldal. Demeterfalva, 1864. január 12.
Lelőhely: MTAKK [Ms. 930/4.]
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iii. Autográf kézirAtok krizA jános munkAtársAitól

Goró István levele Kriza Jánoshoz, 1. oldal. Homoródújfalu, 1862. május 26.
Lelőhely: MTAKK [Ms. 930/6.]
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Györfi Sándor levele Farkas Györgyhöz. Szentháromság, 1870. április. 8.
Lelőhely: Marosvásárhelyi Bolyai téri Unitárius Egyházközség
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iii. Autográf kézirAtok krizA jános munkAtársAitól

Gyulai Pál levele Mikó Imréhez, 1. oldal. Pest, 1862. november 9.
Lelőhely: KvEKt. [Ms. 5974. (Mikó Imre levelezése) 86/sz. n. (85. levél után)]
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Jakab Elek levele Kriza Jánoshoz, 2. oldal. Budapest, 1874. december 27.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Jakab Elek hagyatéka]
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Kelemen István autobiográfiájának 1. oldala. Szabéd, 1876. február 11.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Simén Domokos hagyatéka]
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Kiss Mihály levele Kriza Jánoshoz, 1. oldal. Árkos, 1862. május 22.
Lelőhely: MTAKK [Ms. 930/8.]
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iii. Autográf kézirAtok krizA jános munkAtársAitól

Kriza János levele Péterfi Sándorhoz, 2. oldal. Kolozsvár, 1862. március 9.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
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Kriza Sándor levele Kriza Jánoshoz, 1. oldal. Nagyajta, 1873. december 22.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
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Lőrinczi Elek mesegyűjteményének 3. oldala. Árkos, 1856.
Lelőhely: MTAKK [Irod. 4-r 409. IV. 74.]

355

356

melléklet

Marosi Gergely levele Kriza Jánoshoz, 1. oldal. Székelykeresztúr, 1862. március 3.
Lelőhely: MTAKK [Ms. 930/11.]
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gr. Mikó Imre levele Nagyajtai Kovács Istvánhoz, 1. oldal. Kolozsvár, 1857. november 4.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Nagyajtai Kovács István hagyatéka 45.]
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Nagy Lajos levele Ferencz Józsefhez, 1. oldal. Göttinga, 1857. március 29.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Ferencz József hagyatéka /46.]
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Nagy Mózes: Székely népköltemények, 24. oldal. Bözödújfalu, 1862. május 8.
Lelőhely: Néprajzi Múzeum, Etnológiai Archívum [EA 3673.]
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Nagy Sándor levele Ferencz Józsefhez, 1. oldal. Homoródkarácsonyfalva, 1869. november 28.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Ferencz József hagyatéka 71.]
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iii. Autográf kézirAtok krizA jános munkAtársAitól

Pálfi Lajos levele K. Papp Miklóshoz, 2. oldal. Székelykeresztúr, 1875. június 2.
Lelőhely: MOL [P2269 (K. Papp Miklós hagyatéka)]
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Pap Mózes levele Ferencz Józsefhez, 1. oldal. Göttinga, 1856. október 13.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Ferencz József hagyatéka 52.]
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Péterfi Sándor levele Jakab Elekhez, 2. oldal. Hévíz, 1879. február 24.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Jakab Elek hagyatéka]
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Sándor István levele Nagyajtai Kovács Istvánhoz, 1. oldal. Datk, 1860. október 15.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Nagyajtai Kovács István hagyatéka 28.]
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Sándor János levele Simén Domokoshoz, 1. oldal. Székelykeresztúr, 1876. április 21.
Lelőhely: KvAKt. [MsU. 1018/A]
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Szabó Károly levele Gyulai Pálhoz, 2. oldal. Pest, 1862. november 27.
Lelőhely: OSZK Kézirattár [Levelestár]
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Szentmártoni Sámuel levele Simén Domokoshoz, 1. oldal. Nyárádszentmárton, 1876. szep-tember 29.
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Simén Domokos hagyatéka]
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Tiboldi István levele Kriza Jánoshoz, 1. oldal. Kiskede, 1862. május 24.
Lelőhely: MTAKK [Ms. 930/12.]
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Tiboldi István népmesegyűjtése (piszkozati példány; 5. rege, 3. oldal)
Lelőhely: MUEKvGyLt. [Kriza János hagyatéka]
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Tóth Ferenc levele Kriza Jánoshoz, 3. oldal. Homoródszentpál, 1865. június 3.
Lelőhely: MTAKK [Ms. 930/14.]
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iii. Autográf kézirAtok krizA jános munkAtársAitól

Ürmösi Sándor Utazási töredékének 1. oldala. Oláhfalu, 1842. nyárutó 8.
Lelőhely: MTAK K [Irod. 4-r. 415. 28]
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Vas Tamás levele Kriza Jánoshoz, 1. oldal. Marosvásárhely, 1866. szeptember 28.
Lelőhely: Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívum [EA 3740.]
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IV. Dokumentumok a Vadrózsák keletkezéstörténetéhez

Honderü 1843. I. 1. félév (21) 718. [Óváry az Erdélyi galambposta című rovatban, május 27.]
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Nyugtatvány, 1843. június 29.
Lelőhely: Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltár [Fond 74. Cserey Emília iratai XXXI. csomag (1843–1863) 1.
lap] (A nyugtatványt Albert Ernő találta meg, segítségét ezúton is köszönöm.)

Nyugtatvány, 1843. szeptember 16.
Lelőhely: Tana Gyula tulajdona, Bölön. (Eredetileg Lőfi Áron unitárius lelkész hagyatékának
volt a része, Bölön.)
Közölve: Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 1979. XXIII. (1) 60.
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iv. dokumentumok A vAdrózsák keletkezéstörténetéhez

Erdély az irodalom körűl 1842-ben. Athenaeum. Új folyam, I. 1843. 46.
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Erdély az irodalom körűl 1842-ben. Athenaeum. Új folyam, I. 1843. 46. (r.)
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iv. dokumentumok A vAdrózsák keletkezéstörténetéhez

Figyelmeztetés a’ Vadrózsa iránt. Erdélyi Hiradó 1844. XVII. (9) 49–50. [január 30.]
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Kolozsvári levelek III. Regélő Pesti Divatlap 1844. III. (19) 301. (r.) [március 7.]
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iv. dokumentumok A vAdrózsák keletkezéstörténetéhez

Szépirodalmi Lapok 1853. I. (5) címoldal
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Szépirodalmi Lapok 1853. I. (7) címoldal

Szépirodalmi Lapok 1853. I. (13) címoldal

Szépirodalmi Lapok 1853. I. (27) címoldal
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iv. dokumentumok A vAdrózsák keletkezéstörténetéhez

Szépirodalmi Lapok 1853. I. (28) címoldal

Szépirodalmi Lapok 1853. I. (29) 460.
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Nyugta
150 ~ száz ötven o. é. ftról, melyeket a Magyar Akadémia által megrendelt 60 darabból
álló „Vadrózsák” díjjába pénztárnok T. Tóth Lőrincz Urtól kifizetve valósággal átvettem.
Kolosvárt, febr. 10. 1867.
Kriza János
unitárius szuperintendens.

Lelőhely: MTAK Kt. [RAL 444/1867]
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v. krizA jános eddig feltárt levelezésének jegyzéke
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V. kriza János eddig feltárt levelezésének jegyzéke
A levelek lajstromainak elkészítésekor arra igyekeztem tekintettel lenni, hogy Kriza
János levelezésének egy esetleges későbbi teljes kiadásánál az eddig általam megismert
levelezés könnyen elérhető legyen. A Kriza által vagy a Krizához írt levelek lelőhelyük
betűrendjében követik egymást kronologikus sorrendben, a leltári szám mindenkori jelölésével.
A jelen kötetben közölt leveleket kurzívval szedtem, ezeknek további adatai az adott
levél utáni jegyzetekben találhatók.

kolozs megyei állami levéltár, kolozsvár
kriza János levele Mikó Imréhez. Kolozsvár, 1870. március 17. (másolat) [Fondul
Familial Mikó-Rhédei Nr. Inv. 1168. IV/41.]

kolozsvári akadémiai könyvtár
kriza Gyula levelei kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához) [MsU. 2090.]
1. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). Beszterce, 1858. szeptember 27.
2. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). Beszterce, 1858. november 21.
3. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). Szombatfalva, 1863. augusztus keddjén
4. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). Szombatfalva, 1863. augusztus 27.
5. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). Buda, 1868. január 28.
6. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). Buda, 1868. február 23.
7. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). Buda, 1868. március 4.
8. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). Buda, 1868. nagypéntek
9. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). Buda, 1868. április 15.
10. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). Buda, 1868. április 21.
11. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). Buda, 1868. május 29.
12. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). Buda, 1868. július 25.
13. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). Buda, én.
14. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). Buda, 1868. december 11.
15. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). hn. én. [Buda, 1868. december 25.]
16. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). Buda, 1868. december 29.
17. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). Kolozsvár, 1870. július 29.
18. Kriza Gyula Kriza Jánoshoz (és Fűzi Borbárához). Kolozsvár, 1871. július 29.
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kolozsvári Egyetemi könyvtár különgyűjtemények
kriza János levele Mikó Imréhez. Kolozsvár, 1861. július 8. [Ms. 5973/1. (Gróf Mikó
Imre levelezése) 85/167.]

kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
kriza János levelei id. Pákei lajoshoz
1. Kriza János id. Pákei Lajoshoz. Prága, 1835. október 19.
2. Kriza János id. Pákei Lajoshoz. Berlin, 1836. február 15.
3. Kriza János id. Pákei Lajoshoz. Berlin, 1836. június 18.
4. Kriza János id. Pákei Lajoshoz. Berlin, 1836. július 26.
5. Kriza János id. Pákei Lajoshoz. Berlin, 1836. október 20.
6. Kriza János id. Pákei Lajoshoz. Berlin, 1836. december 15.
7. Kriza János id. Pákei Lajoshoz. Berlin, 1837. március 19.
8. Kriza János id. Pákei Lajoshoz. Berlin, 1837. május 27.
9. Kriza János id. Pákei Lajoshoz. Berlin, 1837. augusztus 12.

Magyar Országos levéltár, Budapest
kriza János levele Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1866. február 14. [P 678 (Iszlai
osztály) 1167.]
kriza János levele Iszlai lászlóhoz. Kolozsvár, 1866. április 30. [P 678 (Iszlai osztály) 1168.]
kriza János levelei k. Papp Miklóshoz [P 2269 (K. Papp Miklós hagyatéka)]
1. Kriza János K. Papp Miklóshoz. Kolozsvár, 1869. január 13.
2. Kriza János K. Papp Miklóshoz. Kolozsvár, 1873. január 2.
3. Kriza János K. Papp Miklóshoz. Kolozsvár, 1873. január 10.
4. Kriza János K. Papp Miklóshoz. Kolozsvár, 1873. február 14.

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
v. krizA jános eddig feltárt levelezésének jegyzéke

385

Magyar Tudományos akadémia könyvtárának kézirattára, Budapest
I. A Kriza János által írt levelek:
kriza János levelei arany Jánoshoz. [RAL 1049/1866.]
1. Kriza János Arany Jánoshoz. Kolozsvár, 1866. augusztus 9.
2. Kriza János Arany Jánoshoz. Kolozsvár, 1866. december 5.
kriza János levelei Bartalus Istvánhoz. [Ms. 5662/159–162.]
1. Kriza János Bartalus Istvánhoz. Kolozsvár, 1867. április 18.
2. Kriza János Bartalus Istvánhoz. Kolozsvár, 1867. május 10.
3. Kriza János Bartalus Istvánhoz. Kolozsvár, 1867. augusztus 17.
4. Kriza János Bartalus Istvánhoz. Kolozsvár, 1868. március 28.
kriza János levelei Gyulai Pálhoz. [Ms. 4751/108–110.]
1. Kriza János Gyulai Pálhoz. Kolozsvár, 1863. január 13.
2. Kriza János Gyulai Pálhoz. Kolozsvár, 1863. január 24.
3. Kriza János Gyulai Pálhoz. Kolozsvár, 1864. július 17.
kriza János levele lugossyhoz. Kolozsvár, 1851. május 25. [RAL 88/1851.]
kriza János levelei Toldy Ferenchez.
1. Kriza János Toldy Ferenchez. Kolozsvár, 1842. január 3. [RAL 38/1842.]
2. Kriza János Toldy Ferenchez. Kolozsvár, 1853. január 4. [M. Irod. Levelezés
4-r. 79.]
3. Kriza János Toldy Ferenchez. Kolozsvár, 1853. márc. 9. [M. Irod. Levelezés 4-r.
79.]
4. Kriza János Toldy Ferenchez. Kolozsvár, 1853. márc. 23. [M. Irod. Levelezés
4-r. 79.]
5. Kriza János Toldy Ferenchez. Kolozsvár, 1853. május 15. [M. Irod. Levelezés
4-r. 79.]
6. Kriza János Toldy Ferenchez. Kolozsvár, 1853. június 3. [M. Irod. Levelezés
4-r. 79.]
7. Kriza János Toldy Ferenchez. Kolozsvár, 1854. április 11. [M. Irod. Levelezés
4-r. 79.]
8. Kriza János Toldy Ferenchez. Kolozsvár, 1854. június 17. [M. Irod. Levelezés
4-r. 79.]
9. Kriza János Toldy Ferenchez. Kolozsvár, 1858. május 10. [M. Irod. Levelezés
4-r. 79.]
10. Kriza János Toldy Ferenchez. Kolozsvár, 1861. december 29. [M. Irod. Levelezés 4-r. 79.]
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11. Kriza János Toldy Ferenchez. Kolozsvár, 1868. október 13. [M. Irod. Levelezés
4-r. 109.]
12. Kriza János Toldy Ferenchez. hn., én. [M. Irod. Levelezés 4-r. 79.]
II. A Kriza Jánoshoz írt levelek:
Arany János levele Kriza Jánoshoz és Brassai Sámuelhez. Pest, 1866. március
14. [RAL 917/78.1866.]
Barabás Sándor levele Kriza Jánoshoz. Bölön, 1862. április 24. [Ms. 930/1.]
Brassai Sámuel levele kriza Jánoshoz[?]. Pest, 1858. szeptember 13. [Ms.
5082/94.]
Gálffy Sándor levelei Kriza Jánoshoz. [Ms. 930/3–5.]
1. Gálffy Sándor Kriza Jánoshoz. Demeterfalva, 1862. július 28.
2. Gálffy Sándor Kriza Jánoshoz. Demeterfalva, 1865. január 12.
3. Gálffy Sándor Kriza Jánoshoz. Demeterfalva, 1866. augusztus 29.
Goró István levele Kriza Jánoshoz. Homoródújfalu, 1862. május 26. [Ms. 930/6.]
kiss Mihály levelei kriza Jánoshoz. [Ms. 930/8–10.]
1. Kiss Mihály Kriza Jánoshoz. Árkos, 1862. május 22.
2. Kiss Mihály Kriza Jánoshoz. Árkos, 1862. június 20.
3. Kiss Mihály Kriza Jánoshoz. Árkos, 1868. február 28.
Kelemen István levele Kriza Jánoshoz. Szabéd, 1862. április 24. [Ms. 930/7.]
Marosi Gergely levele Kriza Jánoshoz. Székelykeresztúr, 1862. március 3. [Ms.
930/11.]
Tiboldi István levele Kriza Jánoshoz. Kiskede, 1862. május 24. [Ms. 930/12.]
Tóth Ferenc levelei Kriza Jánoshoz. [Ms. 930/13–14.]
1. Tóth Ferenc Kriza Jánoshoz. Homoródszentpál, 1863. június 8.
2. Tóth Ferenc Kriza Jánoshoz. Homoródszentpál, 1865. június 3.
Ürmösi lajos levele kriza Jánoshoz. Abrudbánya, 1867. december 31. [Ms. 930/15.]
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Magyar Unitárius Egyház kolozsvári Gyűjtőlevéltára, kolozsvár
I. Kriza János által írt levelek:
kriza János levele az alsórákosi egyházközséghez, Kolozsvár, 1861. szeptember
19. [Kriza János hagyatéka]
kriza János és kovácsi antal levele az amerikai unitáriusokhoz. Kolozsvár,
1857. [Kriza János hagyatéka]
kriza János levelei Benczédi Gergelyhez [Benczédi Gergely hagyatéka]
1. Kriza János Benczédi Gergelyhez. Kolozsvár, 1864. december 19.
2. Kriza János Benczédi Gergelyhez. Kolozsvár, 1865. január 20.
3. Kriza János Benczédi Gergelyhez. Kolozsvár, 1865. szeptember 14.
4. Kriza János Benczédi Gergelyhez. Kolozsvár, 1865. december 23.
5. Kriza János Benczédi Gergelyhez. Kolozsvár, 1866. április 6.
6. Kriza János Benczédi Gergelyhez. Kolozsvár, 1866. április 27.
7. Kriza János Benczédi Gergelyhez. Kolozsvár, 1866. június 9.
8. Kriza János Benczédi Gergelyhez. Kolozsvár, 1866. július 7.
9. Kriza János Benczédi Gergelyhez. Kolozsvár, 1866. július 11.
10. Kriza János Benczédi Gergelyhez. Kolozsvár, 1866. július 24.
kriza János levelei Buzogány áronhoz [Kriza János hagyatéka]
1. Kriza János Buzogány Áronhoz, Kolozsvár, 1870. június 26
2. Kriza János Buzogány Áronhoz, Kolozsvár, 1874. május 20.
3. Kriza János Buzogány Áronhoz, Kolozsvár, 1874. május 26.
kriza János levelei Farkas Györgyhöz [Kriza János hagyatéka]
1. Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1868. november 12.
2. Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1870. január 10.
3. Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1870. március 9.
4. Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1870. április 24.
5. Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1870. május 10.
6. Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1870. május 14.
7. Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1870. május 15.
8. Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1870. május 25.
9. Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1870. június 4.
10. Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1870.október 19.
11. Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1870. november 21.
12. Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1870. november 29.
13. Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1871. január 8.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1871. február 27.
Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1871. május 16.
Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1873. március 11.
Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1873. október 10.
Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1874. augusztus 4.
Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1874. augusztus 24.
Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1874. szeptember 4.
Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1874. október 7.
Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1874. december 19.
Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1875. január 2.
Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1875. január 8.
Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1875. január 16.
Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1875. február 11.
Kriza János Farkas Györgyhöz, Kolozsvár, 1875. február 19.
Kriza János Farkas Györgyhöz, h.n., é.n.
Kriza János Farkas Györgyhöz, h.n., é.n.

kriza János levelei Ferenczi lajoshoz [Kriza János hagyatéka]
1. Kriza János Ferenczi Lajoshoz, Kolozsvár, 1865. december 23.
2. Kriza János Ferenczi Lajoshoz, Kolozsvár, 1872. április 19.
3. Kriza János Ferenczi Lajoshoz, Kolozsvár, 1872. augusztus 26.
kriza János levelének részlete Ferenczi Mózeshez [sógorához], Kolozsvár,
1874. márc. 11. [Kriza János hagyatéka]
kriza János levele Füzi Borbálához [feleségéhez], Kolozsvár, 1864. augusztus 8.
[Kriza János hagyatéka]
kriza János levelei Inczefi Józsefhez [Kriza János hagyatéka]
1. Kriza János Inczefi Józsefhez, Vajda-Hunyad, 1870. július 30.
2. Kriza János Inczefi Józsefhez, Kolozsvár, 1870. szeptember 11.
kriza János levelei ismeretlenhez [Kriza János hagyatéka]
1. Kriza János ismeretlenhez. Kolozsvár, 1865. január 6.
2. Kriza János ismeretlenhez. Kolozsvár, 1875. január 19.
kriza János levelei kiss Mihályhoz [Kriza János hagyatéka]
1. Kriza János Kiss Mihályhoz, Kolozsvár, 1867. december 18.
2. Kriza János Kiss Mihályhoz, Kolozsvár, 1870. június 1.
3. Kriza János Kiss Mihályhoz, Oláhszentgyörgy, 1871. július 30.
4. Kriza János Kiss Mihályhoz, Oláhszentgyörgy, 1871. július 30.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kriza János cn. [Kiss Mihályhoz]. Kolozsvár, 1871. november 13.
Kriza János Kiss Mihályhoz, Kolozsvár, 1872. január 8.
Kriza János Kiss Mihályhoz, Kolozsvár, 1872. január 15.
Kriza János Kiss Mihályhoz, Kolozsvár, 1872. május 29.
Távirat: Kriza János Kiss Mihályhoz, Kolozsvár, 1872. június 25.
Kriza János Kiss Mihályhoz, Kolozsvár, 1872. június 29.
Kriza János Kiss Mihályhoz, Kolozsvár, 1872. július 24.
Kriza János Kiss Mihályhoz, Kolozsvár, 1873. április 4.
Kriza János Kiss Mihályhoz, Kolozsvár, 1873. április 8.
Kriza János Kiss Mihályhoz, Kolozsvár, 1873. december 2.

kriza János levelei Nagyajtai kovács Istvánhoz [Kriza János hagyatéka]
1. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1845. augusztus 9.
2. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1852. október 13.
3. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1852.
4. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1852. november 10.
5. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1852. december 17.
6. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1853. március 26.
7. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1853. május 7.
8. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1853. június 19.
9. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1853. június 25.
10. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1853. augusztus 5.
11. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1854. február 7 után
12. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1854. február 18.
13. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1854. február
14. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1854. április 1.
15. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1854. június 24.
16. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1854. szeptember 9.
17. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1855. január 6.
18. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1855. február 14.
19. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1855. március 23.
20. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1855. május 12.
21. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1855. június 30.
22. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1855. július 21.
23. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1855. szeptember 20.
24. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1855. december 8.
25. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1856. február 16.
26. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1856. április 23.
27. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1856. április 28.
28. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1856. május 10.
29. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1856. június 22.
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30. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1856. július 10.
31. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1856. július 21.
32. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1856. augusztus 5.
33. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1856. szeptember 19.
34. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1856. október 11.
35. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1856. október 19.
36. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1856. október 21.
37. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1856.
38. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1857. január 31.
39. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1857. június 16.
40. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1857. július 8.
41. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1857. július 30.
42. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1857. augusztus 23.
43. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1857. szeptember 18.
44. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1857. október 28.
45. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1857. december 18.
46. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1857. december 30.
47. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1858. február 10.
48. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1858. május 31.
49. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1858. június 16.
50. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1858. augusztus 28.
51. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1858. szeptember 11.
52. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1858. szeptember körül
53. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1858. szeptember 21.
54. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1858. október 25.
55. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1858. november 2.
56. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1858. november 10.
57. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1858. december 26.
58. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1858.
59. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1859. január 26.
60. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1859. április 13.
61. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1859. június 27.
62. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1859. október 31.
63. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1860. április 28.
64. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1860. november[?] 7.
65. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1861. április 18.
66. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1861. július 6.
67. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1862. április 2.
68. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1862. április 15.
69. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1863.
70. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1865. július 5.
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71. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1865. november 24.
72. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1865. december 22.
73. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1866. február 18.
74. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1867. január 2.
75. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1867. január 3.
76. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1867. szeptember 4.
77. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1867. november 8.
78. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1867. december 21.
79. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1868. március 6.
80. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1868. május 6.
81. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1868. május 28.
82. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1869. október 5.
83. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1871. január 31.
84. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1871. június 29.
85. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1871. augusztus 30.
86. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1871. november körül
87. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, 1871. december 21.
88. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, é. n.
89. Kriza János Nagyajtai Kovács Istvánhoz, Kolozsvár, é. n.
kriza János levélfogalmazványa kozma lászlóhoz, h.n., é.n. [Kriza János hagyatéka]
kriza János levelei kriza lenkához [leányához] [Kriza János hagyatéka]
1. Kriza János Lenkához, Korondi fürdő, 1864. augusztus 4.
2. Kriza János Lenkához, Kolozsvár, 1867. július 21.
kriza János levélfogalmazványa Mikó Imréhez, h.n., 1861. [Kriza János hagyatéka]
kriza János levelei Péterfi Sándorhoz [Kriza János hagyatéka]
1. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1843. november 17.
2. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1843. november 26.
3. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1845. április 13.
4. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1846. január 31.
5. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1847. augusztus[?] 19.
6. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1850. november 1.
7. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1852. június 30.
8. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1852. augusztus
9. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1852. november 1.[?]
10. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1852. december 18.
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11. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1853. február 9.
12. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1853. március 18.[?]
13. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1853. március 30.
14. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1853. május 31.
15. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1853. július 1.
16. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1854. április 2.
17. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1854. április 2.
18. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1854. augusztus 31.
19. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1855. május 27.
20. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1855. június 5.
21. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1855. szeptember 6.
22. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1855. szeptember 17.
23. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1855. szeptember 27.
24. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1855. november 28.
25. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1856. július 22.
26. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1856. augusztus 1.
27. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1855. augusztus 30.
28. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1856. augusztus 31.
29. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1856. szeptember 23.
30. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1856. október 18.
31. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1858. július 4.
32. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1859. január 6.
33. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1859. május 16.
34. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1860. július 31.
35. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1860. december 12.
36. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1861. május 8.
37. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1861. szeptember 26.
38. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1862. március 9.
39. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1862. május 17.
40. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1862. július 3.
41. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1862. szeptember 11.
42. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1862. szeptember 22.
43. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1862. október 13.
44. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1862. október 19.
45. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1862. november 4.
46. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1862. november 17.
47. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1863. január 4.
48. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1863. január 31.
49. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1863. február 14.
50. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1863. március 13.
51. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1863. március 23.
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52. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1863. április 11.
53. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1863. június 8.
54. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1863. június 27.
55. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1863. augusztus 13.
56. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1863. november 13.
57. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1864. április 19.
58. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1864. június 2.
59. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1864. október 31.
60. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1864. december 20.
61. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1865. január 26.
62. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1865. február 10.
63. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1865. március 2.
64. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1865. március 18.
65. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1865. március 31.
66. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1865. május 7.
67. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1865. május 31.
68. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1865. június 7.
69. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1865. július 1.
70. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1865. november 27.
71. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1866. április 15.
72. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1866. április 29.
73. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1866. május 5.
74. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1866. május 6.
75. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1866. május 7.
76. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1866. május 13.
77. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1866. május 17.
78. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1866. június 7.
79. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1866. július 9.
80. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1866. szeptember 25.
81. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1866. október 10.
82. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1868. március 14.
83. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1868. július 18.
84. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1868. július 23.
85. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1868. szeptember 8.
86. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1868. október 7.
87. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1868. november 6.
88. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1868. november 18.
89. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1869. január 25.
90. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1869. március 25.
91. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1869. április 30.
92. Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1869. május 10.
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93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1869. június 11.
Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1869. június 29.
Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1869. július 22.
Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1869. szeptember 28.
Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1869. november 15.
Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1870. november 27.
Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1871. február 24.
Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1871. május 1.
Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, Oláhszentgyörgy, 1871. július 29.
Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1871. augusztus 19.
Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1872. március 8.
Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1872. április 12.
Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1872. szeptember 9.
Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1873. február 10.
Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1873. szeptember 5.
Kriza János Péterfi Sándorhoz, Kolozsvár, 1873. szeptember 11.
Kriza János Péterfi Sándorhoz. Kolozsvár, 1873. október 3.
Kriza János Péterfi Sándorhoz. Kolozsvár, 1874. február 4.
Kriza János Péterfi Sándorhoz. Kolozsvár, 1874. március 20.
Kriza János Péterfi Sándorhoz. Kolozsvár, 1874. május 11.
Kriza János Péterfi Sándorhoz. Kolozsvár, 1874. október 12.
Kriza János Péterfi Sándorhoz. Kolozsvár, 1874. november 13.
Kriza János Péterfi Sándorhoz. Kolozsvár, 1875. január 6.
Kriza János Péterfi Sándorhoz. Kolozsvár, 1875. január 16.
Kriza János Péterfi Sándorhoz. Kolozsvár, 1875. január 23.

kriza János levelei Sándor Jánoshoz [Kriza János hagyatéka]
1. Kriza János Sándor Jánoshoz. Kolozsvár, 1874. október 7.
2. Kriza János Sándor Jánoshoz. Kolozsvár, 1874. október 8.
3. Kriza János Sándor Jánoshoz. Kolozsvár, 1874. október 10.
4. Kriza János Sándor Jánoshoz. Kolozsvár, 1874. október 27.
5. Kriza János Sándor Jánoshoz. Kolozsvár, 1874. november 14.
6. Kriza János Sándor Jánoshoz. Kolozsvár, 1874. december 8.
7. Kriza János Sándor Jánoshoz. Kolozsvár, 1875. január 6.
8. Kriza János Sándor Jánoshoz. Kolozsvár, 1875. január 18.
9. Kriza János Sándor Jánoshoz. Kolozsvár, 1875. február 12.
10. Kriza János Sándor Jánoshoz. Kolozsvár, 1875. február 17.
11. Kriza János Sándor Jánoshoz. Kolozsvár, 1875. február 26.
12. Kriza János Sándor Jánoshoz. Kolozsvár, é.n. [1874–1875 körül, szüretkor]
13. Kriza János Sándor Jánoshoz. h.n., é.n. [Kolozsvár, 1875 elején] [töredék]
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kriza János levelei Sebes Pálhoz [Kriza János hagyatéka]
1. Kriza János Sebes Pálhoz. Székelykeresztúr, 1827. június 26.
2. Kriza János Sebes Pálhoz. Székelykeresztúr, 1827. június 26.
3. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1834. június 25.
4. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1838. május 31.
5. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1839. szeptember 20.
6. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1843. február 7.
7. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1843. március 13.
8. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1843. április 8.
9. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1843. április 26.
10. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1843. május 2.
11. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1843. június 13.
12. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1843. július 26.
13. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1843. augusztus 1.
14. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1843. október 12.
15. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1843. október 26.
16. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1843. november 2.
17. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1843. november 2.
18. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1843. november 21.
19. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1843. november 23.
20. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1843. december 1.
21. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1844. április 19.
22. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1844. augusztus 1.
23. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1844. november 28.
24. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1845. február 5.
25. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1846. augusztus 5.
26. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1848. augusztus 1.
27. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1848. december 14. körül
28. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1849. február 20.
29. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1849. április 16.
30. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1849. április 26.
31. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1849. április 26.
32. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1849. május 1.
33. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1849. május 8.
34. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1849. május 14.
35. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1850. augusztus 1.
36. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1869. július 16.
37. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1869. július 28.
38. Kriza János Sebes Pálhoz. Kolozsvár, 1869. július 29.
39. Kriza János Sebes Pálhoz. Borszék, 1874. augusztus 15.
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kriza János levele Sebes Susánnához. Kolozsvár, 1843. febr. 23. [Kriza János hagyatéka]
kriza János levelei Simén Domokoshoz [Kriza János hagyatéka]
1. Kriza János Simén Domokoshoz. Kolozsvár, 1861. június 31.
2. Kriza János Simén Domokoshoz. Kolozsvár, 1861. október 5.
3. Kriza János Simén Domokoshoz. Kolozsvár, 1862. április
4. Kriza János Simén Domokoshoz. Kolozsvár, 1862. április 30.
kriza János levelei Siménfalvi Sándorhoz [Kriza János hagyatéka]
1. Kriza János Siménfalvi Sándorhoz. Kolozsvár, 1863. április 20.
2. Kriza János Siménfalvi Sándorhoz. Kolozsvár, 1864. július 16.
3. Kriza János Siménfalvi Sándorhoz. Kolozsvár, 1866. november 4.
4. Kriza János Siménfalvi Sándorhoz. Kolozsvár, 1871. szeptember 6.
5. Kriza János Siménfalvi Sándorhoz. Kolozsvár, 1871. augusztus 21.
kriza János levele Székely úrhoz. Kolozsvár, 1870. május 25. [Kriza János hagyatéka]
kriza János levelei Török Józsefhez [Kriza János hagyatéka]
1. Távirat Kriza Jánostól Török Józsefnek. Kolozsvár, 1869. április 12.
2. Kriza János Török Józsefhez. Kolozsvár, 1871. október 24.
3. Kriza János Török Józsefhez. Kolozsvár, 1871. október 31.
4. Kriza János Török Józsefhez. Kolozsvár, 1874. június 29.
II. A Kriza Jánoshoz írt levelek:
arany János levele kriza Jánoshoz. Pest, 1866. április 3. [Kriza János hagyatéka]
Farkas György levele kriza Jánoshoz. Szentgerice, 1871. október 30. [Kriza János
hagyatéka]
Ismeretlen londoni akademita [Benczédi Gergely?] levele kriza Jánoshoz.
London, 1867. január 19. [Kriza János hagyatéka]
Jakab Elek levelei kriza Jánoshoz [Jakab Elek hagyatéka]
1. Jakab Elek Kriza Jánoshoz. Kolozsvár, 1861. január 8.
2. Jakab Elek Kriza Jánoshoz. Budapest, 1873. december 21.
3. Jakab Elek Kriza Jánoshoz. Budapest, 1874. december 27.
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A Kisfaludy Társaság elnökségének levele Kriza Jánoshoz. Pest, 1863. február
2. [Kriza János hagyatéka]
id. kriza János levele kriza Jánoshoz. Nagyajta, 1852. október 15. [Kriza János
hagyatéka]
kriza Sándor levele kriza Jánoshoz. Nagyajta, 1873. december 22. [Kriza János
hagyatéka]
gr. kuun Géza levelei kriza Jánoshoz [Kriza János hagyatéka]
1. gr. Kuun Géza Kriza Jánoshoz. Marosnémeti, 1874. december 1.
2. gr. Kuun Géza Kriza Jánoshoz. Marosnémeti, 1874. december 30.
lowe, Charles levelei kriza Jánoshoz [Kriza János hagyatéka]
1. Lowe, Charles Kriza Jánoshoz. Boston, 1869. április 16.
2. Lowe, Charles Kriza Jánoshoz. Boston, 1869. november 23.
Shippen, Rush R. levelei kriza Jánoshoz [Kriza János hagyatéka]
1. Shippen, Rush R. Kriza Jánoshoz. Boston, 1873. február 24.
2. Shippen, Rush R. Kriza Jánoshoz. Boston, 1873. március 13.
3. Shippen, Rush R. Kriza Jánoshoz. Boston, 1875. február 5.
Spears, Robert levelei kriza Jánoshoz [Kriza János hagyatéka]
1. Spears, Robert Kriza Jánoshoz. London, 1873. február 25.
2. Spears, Robert Kriza Jánoshoz. London, 1873. május 26.
3. Spears, Robert Kriza Jánoshoz. London, 1874. február 12.
4. Spears, Robert Kriza Jánoshoz. London, 1874. február 12.
5. Spears, Robert Kriza Jánoshoz. London, 1875. február 18.
Tayler, James levele kriza Jánoshoz. London, 1862. augusztus 6. [Kriza János hagyatéka]

Marosvásárhelyi Bolyai téri Unitárius Egyházközség
kriza János levele Farkas Györgyhöz.
1. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1861. július 10.
2. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1861. szeptember 13.
3. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1861. szeptember 23.
4. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1861. október 23.
5. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1861. október 24.
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6. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1861. november 10.
7. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1861. november 30.
8. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1861. december 29.
9. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1862. hn. 11.
10. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1862. február 24.
11. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1862. március 17.
12. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1862. április 24.
13. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1862. július 19.
14. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1862. augusztus 1.
15. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1862. október 7.
16. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1862. október 29.
17. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1862. október 30.
18. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1863. január 9.
19. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1863. január 14.
20. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1863. szeptember 7.
21. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1863. augusztus 3.
22. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1863. november 13.
23. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1864. április 10.
24. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1864. november 1.
25. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1865. február 4.
26. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1865. március 30.
27. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1865. április 8.
28. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1865. április 10.
29. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1865. április 12.
30. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1865. szeptember 9.
31. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1865. október 31.
32. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1865. december 11.
33. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1866. január 4.
34. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1866. március 24.
35. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1866. április 19.
36. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1866. április 20.
37. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1866. április 26.
38. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1866. április 26.
39. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1866. április 26.
40. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1866. április 30.
41. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1866. május 2.
42. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1866. augusztus 4.
43. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1866. augusztus 7.
44. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1866. augusztus 21. körül
45. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1866. augusztus 29.
46. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1866. szeptember 19.
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47. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1866. október 2.
48. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1867. január 3.
49. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1867. január 27.
50. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1867. március 5.
51. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1867. március 27.
52. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1867. május 2.
53. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1867. szeptember 10.
54. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1867. szeptember 19.
55. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1867. november 7.
56. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1867. november 24.
57. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1867. december 3.
58. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1867. december 20.
59. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1867. december 23.
60. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1867. december 31.
61. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1868. január 10.
62. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1868. január 27.
63. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1868. március 22.
64. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1868. március 23.
65. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1868. március 31.
66. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1868. április 22. körül
67. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1868. június 3.
68. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1868. július 1.
69. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1868. augusztus 5.
70. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1868. december 31.
71. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1869. január 11.
72. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1869. február 7.
73. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1869. május 20.
74. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1869. augusztus 15.
75. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1869. november 18.
76. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1869. december 18.
77. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1870. február 2.
78. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1870. március 17.
79. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1870. március 24.
80. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1870. március 28.
81. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1870. március 30.
82. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1870. július 6.
83. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1870. július 20.
84. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1870. szeptember 11.
85. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1870. október 17.
86. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1870. október 31.
87. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1870. november 8.
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88. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1870. december 5.
89. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1870. december 20.
90. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1871. február 23.
91. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1871. április 28.
92. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1871. május 1.
93. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1871. május 7.
94. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1871. május 11.
95. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1871. június 29.
96. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1872. április 9.
97. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1872. április 18.
98. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1872. május 21.
99. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1872. május 26.
100. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1872. május 29.
101. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1872. június 19.
102. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1872. november 5.
103. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. január 30.
104. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. április 4.
105. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. április 9.
106. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. április 12.
107. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. április 14.
108. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. április 15.
109. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. április 20.
110. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. április 23.
111. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. április 24.
112. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. május 23.
113. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. május 24.
114. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. június 17.
115. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. június 22.
116. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. június 27.
117. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. július 3.
118. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. július 3.
119. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. július 4.
120. Kriza János Farkas Györgyhöz. Előpatak, 1873. július 8.
121. Kriza János Farkas Györgyhöz. Előpatak, 1873. július 20.
122. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. július 22.
123. Kriza János Farkas Györgyhöz. Málnási fürdő, 1873. augusztus 12.
124. Kriza János Farkas Györgyhöz. Málnás, 1873. augusztus 18.
125. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. szeptember 17.
126. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1873. október 14.
127. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1874. március 17.
128. Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1874. június 30.
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130.
131.
132.
133.
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Kriza János Farkas Györgyhöz. Kolozsvár, 1875. január 7.
Kriza János Farkas Györgyhöz. hn, én.
Kriza János Farkas Györgyhöz. hn, én.
Kriza János Farkas Györgyhöz. hn, én.
Kriza János Farkas Györgyhöz. hn, én.

kriza János levele cn. [kiss Mihályhoz]. Kolozsvár, 1865. május 2.

Nagyajtai Unitárius Egyházközség levéltára
kriza János levelei Inczefi Józsefhez [jelenleg: az MUEKvGyLt-ban letétben]
1. Kriza János Inczefi Józsefhez. Kolozsvár, 1863. január 8. [másolat]
2. Kriza János cn. [Inczefi Józsefhez], Kolozsvár, 1869. március 4.
3. Kriza János cn. [Inczefi Józsefhez], hn., én. [1869]
4. Kriza János Inczefi Józsefhez. Kolozsvár, 1870. szeptember 22. [másolat]

Nagyenyedi Dokumentációs könyvtár
kriza János levele Gáspár Jánoshoz. Kolozsvár, 1871. március 20. [Gáspár János
hagyatéka]

Néprajzi Múzeum, Etnológiai archívum, Budapest
Filep Elek levelei kriza Jánoshoz. [EA 3594.]
1. Filep Elek Kriza Jánoshoz. Déva, 1866. június 4.
2. Filep Elek Kriza Jánoshoz. Déva, 1867. április 18.
Vas Tamás levele Kriza Jánoshoz. Marosvásárhely, 1866. szeptember 28. [EA 3740.]

Országos Széchényi könyvtár kézirattára, Budapest
kriza János levele arany Jánoshoz. Kolozsvár, 1865. november 12. [Levelestár]
kriza János és lázár kálmán levele Egressy Gáborhoz. Kolozsvár, 1848. június
25. [Levelestár]
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kriza János levelei Gyulai Pálhoz [Levelestár]
1. Kriza János Gyulai Pálhoz. Kolozsvár, 1861. december 30.
2. Kriza János Gyulai Pálhoz. Kolozsvár, 1862. július 11.
3. Kriza János Gyulai Pálhoz. Kolozsvár, 1862. augusztus 12.
4. Kriza János Gyulai Pálhoz. Kolozsvár, 1862. október 29.
5. Kriza János Gyulai Pálhoz. Kolozsvár, 1862. november 7.
6. Kriza János Gyulai Pálhoz. Kolozsvár, 1862. november 19.
7. Kriza János Gyulai Pálhoz. Kolozsvár, 1862. december 9.
8. Kriza János Gyulai Pálhoz. Kolozsvár, 1863. január 9.
9. Kriza János Gyulai Pálhoz. Kolozsvár, 1863. október 4.
10. Kriza János Gyulai Pálhoz. Kolozsvár, 1863. december 19.
11. Kriza János Gyulai Pálhoz. Kolozsvár, 1864. május 26.
12. Kriza János Gyulai Pálhoz. Abrudbánya, 1864. október 4.
13. Kriza János Gyulai Pálhoz. Kolozsvár, 1873. január 5.
kriza János levelei ismeretlenekhez. [Levelestár]
1. Kriza János ismeretlenhez. Kolozsvár, 1864. december 19.
2. Kriza János ismeretlenhez. Kolozsvár, 1874. július 7.
kriza János levelei kiss Mihályhoz. [Fond 240/117]
1. Kriza János Kiss Mihályhoz. Kolozsvár, 1870. december 3.
2. Kriza János Kiss Mihályhoz. Kolozsvár, 1873. február 6.
3. Kriza János Kiss Mihályhoz. Kolozsvár, 1873. szeptember 9.
4. Kriza János Kiss Mihályhoz. Kolozsvár, 1873. szeptember 15.
5. Kriza János Kiss Mihályhoz. Kolozsvár, 1873. december 18.
6. Kriza János Kiss Mihályhoz. hn. én. [Kolozsvár, 1874 eleje]
kriza János levele Marosi Gergelyhez. Kolozsvár, 1870. február 28. [Fond 240/117.]
kriza János és Nagy lajos levele Sándor Jánoshoz. Kolozsvár, 1872. október 27.
[Fond 240/117.]
Kriza János levele Szarvas Gáborhoz. Kolozsvár, 1874. március 23. [Levelestár]
kriza János levelei Szilágyi Sándorhoz. [Fond IX/356.]
1. Kriza János Szilágyi Sándorhoz. Kolozsvár, 1866. július 29.
2. Kriza János Szilágyi Sándorhoz. Kolozsvár, 1866. október 28.
3. Kriza János Szilágyi Sándorhoz. Kolozsvár, 1872. július 15.
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kriza János levelei Szonkoly Viktorhoz. [Levelestár]
1. Kriza János Szonkoly Viktorhoz. Kolozsvár, 1872. január 16.
2. Kriza János Szonkoly Viktorhoz. Kolozsvár, 1873. december 23.

Publikált levelek
Itt csupán azoknak a leveleknek az adatait közlöm, amelyeket forrásközlés céljából
teljes terjedelmükben publikáltak, azonban ma ismeretlen helyen lappanganak.

kriza János Brassai Sámuelhez. Kolozsvár, 1858. május 10. [Akadémiai Értesítő
1912. XXIII. (12) 634–635. Közli: Hellebrant Árpád]
kriza János egy espereshez. Kolozsvár, 1865. szeptember 5. [Kálnoki Kis Tamás:
Ebek harmincadján egy Kriza-(köz)irat? Unitárius Élet 2007. LXI. (3) 6–7. (az eredeti
levél fényképét és annak szövegét is közli)]
Kriza János Filep Elekhez. Kolozsvár, 1866. [Székely Népköltési Gyűjtemény II.
1956: 430–431. Közli: Kovács Ágnes]
Kriza János Gyulai Pálhoz. Kolozsvár, 1866. augusztus 11. [Napkelet 1926. IV. (3)
246– 247. Közli: Kéky Lajos]
Kriza János önéletrajzi levele ismeretlenhez. hn., én. [Kolozsvár, 1870 körül]
[Kriza János: Vadrózsák. Magyar Népköltési Gyűjtemény XII. 1911: 369–377. Közli: Sebestyén Gyula]
kriza János kisgyörgy Sándorhoz. Kolozsvár, 1873. április 28. [Keresztény Magvető 1944. LXXVI. (2) 105–106. Közli: Benczédi Pál]
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Rezumat
Scrisori, documente legate de activitatea de culegere a literaturii populare
a lui kriza János

Publicația de față este o încercare de a aduna și a face public corespondența risipită și
documentele legate de Kriza János și rețeaua de culegători de literatură populară a volumului Vadrózsák (Trandafiri sălbatici, culegere de literatură populară publicată de
Kriza János – n. t.). Volumul conține acele scrisori ale lui Kriza János și ale culegătorilor
săi în care se regăsesc chiar și cele mai mici referiri la culegerea de literatură populară,
precum și acelea care sunt în legătură cu soarta volumului Vadrózsák. Lista scrisorilor lui
Kriza János făcute cunoscute până acum face parte din anexe. Colecția de scrisori și documente este completată de fotocopiile manuscriselor autografe ale culegătorilor, acestea
contribuind la înlesnirea cercetărilor viitoare.
Kriza János, preot unitarian în Cluj-Napoca, episcop și profesor de învățământul superior, și-a propus încă din 1842 publicarea culegerii de literatură populară, din care primul volum a apărut în final în 1863: Vadrózsák. Székely Népköltési Gyűjtemény (Trandafiri sălbatici. Culegere de literatură populară secuiască), dar continuarea nu a apărut
niciodată. După moartea lui Kriza, o parte din moștenirea lui a ajuns la Budapesta, o altă
parte a rămas în Cluj-Napoca, iar o parte însemnată s-a pierdut sau nu este cunoscut.
Dat fiind că nici el, nici cea mai mare parte a culegătorilor săi nu au o moștenire în sensul
tradițional al cuvântului, scrisorile și documentele prezentate acum provin din mai multe
arhive, biblioteci, muzee și de la diferite persoane de pe teritoriul României și Ungariei.
Kriza János a fost cu 25 de ani mai tânăr decât Frații Grimm și a început munca de
culegere–prelucrare–publicare în condiții diferite și cu alte posibilități decât aceștia din
urmă. Prin confruntarea scrisorilor și documentelor devine vizibil cum – pe lângă munca
de preot și episcop – , prin corespondența întreținută, și-a construit rețeaua de culegători, cum a ajuns la publicarea primului volum și cum s-a pregătit pentru publicarea celui
de-al doilea. Totodată pot fi reconstituite într-o oarecare măsură problemele care s-au
ivit în legătură cu formarea textelor, precum și măsura în care concepțiile lui Kriza János
– îndrumătorul procesului de culegere – cu privire la modul culegerii, la modul de elaborare a textelor de folclor destinate publicării difereau de cele ale unor membri ai acestei
rețele, compusă în mare parte din preoți unitarieni și învățători de la sate.
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AbstrAct

abstract
letters, Documents related to the History of János kriza’s Folk Poetry
Collecting

The present book attempts to collect and make accessible the scattered correspondence
material and documents connected to the network of János Kriza’s folk poetry collectors
and the Vadrózsák [Wild Roses] volume (1863). The volume contains those letters of
János Kriza and his collectors in which there is any reference to the network of folk
poetry collectors or that are connected to the afterlife of the Vadrózsák. The list of János
Kriza’s correspondence processed so far can be found in the appendix of the volume. The
collection of correspondence material and documents is accompanied by photos of the
collectors’ autographic manuscripts, intended to ease future research and analysis.
János Kriza, unitarian priest, bishop, and college professor from Kolozsvár (Cluj), had
been planning to publish his folk poetry collection since 1842. He finally published the
first volume in 1863 [Vadrózsák. Székely Népköltési Gyűjtemény (Wild Roses. Szekler
Folk Poetry Collection)], however, the second volume was never published. Part of his
legacy was transferred to Budapest after his death, another part remained in Kolozsvár
(Cluj), and a sizeable part has been lost or its location is unknown. Since neither János
Kriza, nor the majority of the collectors have a legacy in the traditional sense, the letters
and documents now presented have emerged from various archives, public collections,
and from individuals from the area of Romania and Hungary.
János Kriza was 25 years the junior of the Grimm brothers, embarking on the task of
collecting – processing – publishing in quite different circumstances than them. By the
juxtaposition of the letters and documents, it becomes visible how the collecting network
sustained by correspondence was built up in relation to Kriza’s duties as a priest, then
bishop in Kolozsvár (Cluj), how the publishing of the first volume was achieved, and
how the preparations for a second volume were executed. At the same time, one can also
discover to a certain extent what kind of text creating issues have arisen in the course of the
work, and in what ways János Kriza and his network of collectors (predominantly made
up of rural unitarian priests and teachers) have disagreed on several points regarding the
method of collecting and the development of folk texts intended for publishing.
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