
A D A T T A R. 

HÁROM LEVÉL KAZINCZYHOZ. 

A M. Tud. Akadémia kéziratai között M. írod. Lev. 4-r. 38. jelzet 
alat t három Kazinczyhoz írott levél található, egykorú másolatban. 
Mindhárom levél írója Sándor István, kiről Szinnyei József egy helyen1 

azt állítja, hogy Kazinczyval ugyan nem levelezett, de ismerték egy
mást". Kazinczy maga is utal az 1808-as bécsi találkozásra,2 kettejük 
közti valamelyes levélváltásra azonban, a nagy irodalmár levelezésének 
eddig megjelent köteteiben, még utalás sem történik. Hogy Szinnyei 
megállapításának első, tagadó fele mégis helytelen, arról a most köz
lendő levelek bárkit meggyőzhetnek. Kazinczy és Sándor igenis leve
leztek egymással, s ennek a levelezésnek néhány darabja, másolatban 
bár, de ránkmaradt. 

Az első két levél sajnálatos félreértés nyomán keletkezett. 
Kazinczy 1811. februárjában megjelent „Tövisek és virágok" c, kötetének 
egy kíméletlen epigrammájáról Sándor István azt hitte, hogy ő ellene 
íródott. A gúnyvers így hangzik.: 

Lukai. 

Te cifra szókkal élsz, s poéta nem vagy. 
Képben bujálkodol, s poéta nem vagy, 
Ömölnek rendeid, s poéta nem vagy, 
Phoebust kiáltozod, s poéta nem vagy, 
Csók és bor éneked, s poéta nem vagy: 
Mi híjad? Értem én: poéta nem vagy! 

Sándor Istvánnak lukai (és szlavnícai) volt az előneve: ezért gon
dolhatta, hogy a széphalmi mester az ő költeményei ellen támad, 
melyeket a Sokféléből, a M. Hirmondóból és a M, Museumból ismer
hetett. 

A Lukaí-epigramma egy változatát Kazinczynak 1810. okt. 29-én 
Kis Jánoshoz írt levelében már megtaláljuk, Subái cím alatt, A vershez 
itt Kazinczy ezt a megjegyzést fűzi: ,, . . . erre . . . eggy boldogtalan. 
Hubai Miklós nevű Kálvinista deákból prókátorrá lett emberke adott 
Oríginált."3 

1 Magyar írók élete és munkái XII. 130. , 
2 K. F . levelezése VI. 200. 1. 

) 3 K. F. levelezése VIII . 146. 1. 
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Kazinczy a Subái címet később túlságoson is átlátszónak talál
hatta, ezért választotta — elég szerencsétlenül — a Lukai alakot, mely
ből az avatatlan nem következtethetett Hubayra, hanem sokkal inkább 
Sándorra, amiről utóbbi panaszkodik is. 

Hubayra Kazinczynak Szemere Pál hívta fel a figyelmét, ezzel a 
megjegyzéssel; ^Szemtelenség a' mit elkövet Csokonaival. Egész dara
bok vannak kilopva daljaiból."4 Kazinczy 1810-ben és 11-ben maga is 
több ízben megemlékszik erről a dicstelen poétáról, s tervbe veszi, hogy 
recenziót csináltat róla. „Rauschende Wörter, süssliche Phrasen", 
„das schamloseste Plagiat"5 írja a versekkel kapcsolatban felháborodva, 
s ugyanezt ismétli, a szerzőről szólva, magyarul is: „Fertelmes Plagáríus 
és ízetlenűl édes fecsegő."6 

Az epigramma tehát Hubay ellen készült s nem Sándor ellen. A 
szerencsétlen névegyezés alapján azonban teljesen érthető Sándor nehéz-
telése. Mint említettük, a „Tövisek és virágok" 1811. februárjában jelent 
meg; Sándorhoz még a tavasz vagy a nyár folyamán eljuthatott a kötet. 
Szept. 25-í levelében ugyan, mint lentebb olvasható, azt írja, hogy csak 
a „minap" került eléje Kazinczy munkája. A „minap" Sándor nyelv
használatában azonban nem utal feltétlenül az egészen közeli múltra. 
(„Magyar Könyvesház"-ának Élőbeszédében7 pl. több évre mutat vissza 
ez a szó.) Vitkovícs már augusztus elején így számol be Kazinczynak: 
,,Tsak azt az egyet adom értésedre, hogy Sándort meglátogattam. Szép 
öreg ember. — . . . Dicsekedtem előtte Barátságunkkal. Ö rád nagyon 
neheztel. És miért? — A Lucái Epigrammát ellene írottnak tartotta. De 
én világosan megmutattam, hogy kire és miért vagyon írva. Köszönte 
gyanúságának kitüntetését." s Kazinczy Vitkovícs értesítése nyomán pár 
nap múlva szintén megemlékszik az esetről; „Lukaimat (a' Tövi
sekben} eggy általam szívesen tisztelt Férjfi magára vette. Talán sugdo
só jí voltak. Vitkovícs nála vala Bécsben, és meggyőzte a' felől, hogy az 
egészen más és nem ő."9 

Sándort igen érzékenyen talál ta a vélt támadás, bár munkásságának 
olyan részét érte, melyet maga is csekélyebb jelentőségűnek tartott , 
Egyídőre, úgy látszik, megnyugtatta Vitkovícs magyarázata, de szeptem
berben, még mindig frissnek érezvén a sebet, egyenesen Kazinczyhoz 
fordult felvilágosításért. Első levelében nemcsak hogy magára vonatkoz
tatja az epigramma megbélyegző kitételeit, hanem az egyikkel vitába is 
száll. Kazinczy magyarázatát később elfogadja, csak azt nem érti, miért 
kellett Hubayból éppen Lukait csinálni. Ezt mi sem értjük, 

4 Szemere P. levele K,-hoz 1809, febr. utolsó napján. K. F. levele
zése VI. 257- 1, Hubay kötete ekkor még csak sajtó alatt volt; a követ
kező évben jelent meg „Hubay Miklós költeményes munkái" cimen. 

5 K. F. levelezése VIII. 340. 1. 
6 K. F . levelezése IX. 5. 1. 
7 Magyar Könyvesház, Előbeszéd A, 3, 
8 Vitkovícs M. levele K.-hoz 1811. aug. 6-án. K. F. levelezése 

IX. 45. 1. ! 
9 K. F. levelezése IX. 50. 1. 
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A harmadik levélben említett ,, . . . itt való Sz. í rás fordí tás . . 
a Bécsi-kódex, az a másik régi könyv pedig, melyből Kazinczy mutat
ványt küld Sándornak, a Debreceni-kódex. Kazinczynak szándékában 
volt a Debreceni-kódexből mintegy 100 lapnyit a „Magyar régiségek és 
ritkaságok" c. gyűjteményének második kötetében — mely sohasem 
jelent meg — kiadni. Valószínűleg e kiadás céljaira ajánlja fel Sándor 
az 50 forintot. 

Még csak néhány szót a másolatról. A szept. 25-i levél első négy 
sora kissé dőlt, fekete betűkkel van írva, míg a továbbiak, álló véko
nyabb betűkkel. Az első négy sor másolója minden valószínűség szerint 
Kazinczy, tőle származnak a három levél összes javításai, a betűk átírá
sai és néhány aláhúzás. Ő tehát valamilyen okból abbahagyta a máso
lást, a folytatással segéderőt bízott meg, de annak munkáját később 
korrigálta. 

A javított helyeket kisbetűkkel jelöltük meg, s az összes javítá
sokat a levelek végén közöljük. 

1. 
Bécs, Sept. 25d. ISII. 

Kiváloképen való drága és jó uram! Minap kezemhez kerülvén 
az úrnak legújabb munkája (a Tövisek és virágok); abban a Lnkaira 
való versei engem látszanak illetni. Hogy tehát bizonyosabb lehessek, 
kérem az urat, drága jó Uramot, tessék ezt tudtomra adni, s a két első 
versnek értelmét is nekem megmagyarázni, mert én szeretek még most 
is tanulni,* S ki ne tanúina szívesen a tudományokban egy olly forgott 
embertől mint az ,Ür. Én ugyan soha nem tartot tam magamat nagy köl
tőnek, hanem csak enyelgő versszerzőnek. Az én Fachom nem annyira 
a Poesisa mint História és Phylologia.b Ha miben tetszik velem paran
csolni, kész szolgája vagyok. 

2. 
Bécs Febr. 26d. 1812* 

Nagy érdemű Tudósb Hazafi, kedves barátom Uram! c Én az Urnák 
a három rendbéli becses levelei közül csupán a I l d i k Octoberit vevém, 
és ugyan éppen akkor, midőn másod vagy harmad napra Horváth (!) 
István Ur ide PosonbóId feljőve. S mivel ő kegyelme magát énnékem 
önként ajánlotta, hogy a kívánt könyvemnek azon 3. darabját ő maga 
leveszí, s az Ürnak általadja, ez okból édes örömest illy barátságát 
elfogadtam. 

Én már a drága jó Uram levelében foglalt mentésének teljes hitelt 
adok, hogy a Lukaie más valakit illet. De mégis szeretném tudni az okát, 

* Főként ez: „Képben bujálkodol, s Poetac nem vagy" homályos 
előttem, Mert én eddig azt találtam, hogy a Poetának d tulajdona a 
képekben bujálkodni. Én most „egy és más"e czím alatt a sokfélét1 

akarom folytatni. Nem különben szándékom van kiadni a M.£ Könyves-
Tház' Toldalékát 1810kiá inclusive, s a Magyardeák szókönyvünket is 
egy új toldalékkal megszerezni, < 
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ha (a mint Vitkovics Ur említé, hogy valamelly Hubai Gömörifi) miért 
ő kelme Lukaivá lett, s ezt főképen azért, mivel immár többen is .vágy
nak, kik ezen Lukainak engem vélik lenni. De ez akár miként légyen. 
Mert én tovább is äz Urat igen becsülöm, mire nézve szolgálatomat 
ajánlom, s maradok az Ürhoz mind azon tisztelettel, mellyel kiki egy 
iily. nagy érdemű Hazafíának tartozik. 

3. 
Bécs 5. Febr. 1813." 

Nagyérdemű Tudós Hazafib, kedves barátom Uram! 
Midőn én 1803an a Debreczenic könyvesházat meglátogatám, tehát 

az oda járásomnak a fő oka vala, hogy azon régi M. könyvet megláthas
sam, melyről már Veszprémi és Cornides emlékezett. De az oda való 
Urak semmit sem akartak tudni felőle, s csak azt állították, hogy ha 
volt is akkor, de most nem volna."1 Ezen könyvnek fellelésén tehát igen 
örülök. Azon levél mellyette énnékem tetszett belőle küldeni, szakasz
tott azon ortographiáju, mint a Sz. í rásnak az a leg régibb fordítása, 
melly itt az Udvari könyvesházban vagyon. Ugy, hogy én azt tartom, 
hogy alig ha egy Ember f azokat nem írá. Veszprémi azt említi, hogy 
a Homilíák írója magát P, betűvel egy helyütt kijelenté. Ha ez ama 
Pelbártá volt-e, nem tudom. Az itt való Sz. í rás fordítását Horváth (!) 
Ür itt lévén megtekínté, s a Ruthnak könyve végén (ez a fordításnak 
eleje) egy illy jegyzést talált veres festékkel mellyett*1 én mind eddig 
csak az író tolla fíczkándozásának néztem £ B 3 s e mellett feketé
vel ezeket: e s vg. Ö Kegyelme' azt véli, hogy az első három jegyek ezt 
tennék: 382 vagy is az 1382. esztendőt, melyben az a könyv készült 
vclnai. A betűk talán a nevének vagy lakhelyének első betűi. Ha ez 
valóban el van találva, ugy Báthori László a fordítója nem volt, mert 
az Eggererk szerént 1456an hólt meg. Méltó volna,1 hogy valamint én 
az idevaló sz. írásnak első levelét a rézre kivágattam (úgy értem, hogy 
Révai is Falkával kivágatta"1) úgy ezeknek a Homiliáknak első levelök 
is kimetszettetnék, így azután az írások módjából is ki lehetne venni, 
ha mind a kettőnek írója azon egy Ember volt-e ; s mely időbeliek 
valának? Mindszenti Révainak egykor ezen könyvről azt írá, hogy G. 
Forgács Miklós (Debrecenben K. Biztos11 lévén) magának ezt a könyvet 
leíratta, kihez képest, ha kedve volna0 hozzá, azt Újlakon (Nagyszombat 
s NyítraP között) az említett Grófnak^ könyvesházában feltalálhatná. 
De sem Révainak, sem énnekem1" eddig nem volt arra alkalmatosságom, 
hogy erről ottan tudakozhattam volna. 

Mi illeti a nyomtatásbéli segedelmet, azt én csak 50 ftra projectal-
tam. A Nemestől ez valóban elég, a száza csak a Mágnástól telik ki. 
Nekem azonkívül is a magam munkái sokba teltek, s még ezután is 
fognak telni. N. B, Én nem vagyok olly gazdag, a mint némelyek vélik. 
Mert a csekély jószágom, mely Temetvényís várhoz tartozik, a Nyítra 
Vgyének Siberiája vagy is a legeoványabb tája, mi okra nézve keveset 
hoz be1, s mivel csupán industrialís a jövedelme, én pedig otthon nem 
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lakom, a Tiszttartóm11 velem osztozkodik. A Capítalísáim ugyan egy 
nemesre nézve elég nevezetesek voltak", de az Ür önként tudhatja, 
mire szállottak azok ebben a fatális időben, Azonkívül most egy nagy 
károm lett mert a Tiszt tartónk a mint meghagytam neki, az Ispánt* 
1500 Vítokkal ide küldé, de a ki nem ide, hanem oda ment, a hová én 
nem kívántam, azaz: elillant vélek. 

Nem tudom, ha lesz-e még szerencsénk az Úrhoz itt Bécsben. De 
ha történner, vagy pedig más kéz által is nem általlaná, tehát egy kis 
kérésünk volna az Úrnál Ocsovszkival. Mink mind a ketten vagyunk 
azon Ásványoknak gyűjtőik és szeretőik. Ott az Ur szomszédságában, 
úgymint az Újhelyi, Tokaji, Keresztúri, Szántói, Tályai s Telkibányai2 

határokon talál tatnak ama íélopálok, Pechsteinok, Lacksaphirok és 
Jaspisok a a , mellyekből egy nehány a b darabot, a gyüjteményinkbe igen 
kívánnánk. Ezen kövek ott többire a szőllőkben és árkokban szoktak 
találtatni, Az, a ki azokat ide Bécsbe hozná, a Lineán a c csak Kieselekkad 

mondaná, s ha kérdeztetnék, hogy mire valók, tehát csak sammlungbas«! 
valóknak jelentené. Ezek mellett, midőn az Ürnak minden jókat kíván 
tovább is mint barátja ajánlott marad 

Sándor István.a! 

A levelekben előforduló javítások; 
1, sz. levél: a; a szó vastagon át van húzva s fölébe írva: poesis; 

b : a nagy H és P kis ft-ra és p-re vastagon kijavítva; c: a két első betű 
po-val vastagon átírva. Az idézőjel is a korrektortól származik; d: az 
első három betű vastagon pöc-vel átírva; e: a kezdőbetű nagy IT-re 
kijavítva; u, ettől a tolltól származik az idézőjel és az aláhúzás is; 
f: kezdőbetű nagy S-re átjavítva; u, ettől a tolltól aláhúzás;» g: az a M. 
áthúzva, helyette a Magyar margóra kiírva. Aláhúzás, 

2, sz. levél: a: a Febr. kezdőbetűje kis f-re átírva. A d alatt az 
eredeti írás olvashatatlan. Aláhúzás; b—c: nagy T és U kis r-vel és u-val 
átírva. U. ettől a tolltól származik a kedves előtti vessző is; d: az s 
elé egy z betoldva; e: aláhúzás. 

3, sz. levél: a: vastag aláhúzás; b: nagy T és H kis r-vel és /i-val 
átírva; vessző a kedves előtt; c: kezdőbetű kis d-re javítva; d: az ó 
ékezete vastagon áthúzgálva; e: a második t áíhúzgálva; f; nagy E kis 
c-vel átírva; g: az árt a korrektor írása, alatta kibetűzhetetlen az ere
deti írás; h: a második f áthúzva; í: nagy K kis £-ra kijavítva; j : ó 
ékezete áthúzva; k: erősen átjavított szó, eredetileg talán egyezet volt; 
1: ékezet áthúzva; m: a v alat t olvashatatlan az eredeti betű; n: a nagy 
B kis 6-re javítva; o: ékezet áthúzva; p : kis n nagy JV-el átírva; q: nagy 
G kis g-vel átírva; r: vessző a sem előtt;, az énnékem-ben a két n vilá
gos különválasztása; s: nagy T kis f-re javítva; u, ettől a tolltól szár
mazik az első e is, nem tudni mi volt alatta; t: e a korrektor tollától; 
u: nagy T kis r-vel átírva; ü: az o a javító tollától származik, valószí
nűleg hosszú ó-t írt át vele; v: nagy T kis t-re javítva; x: nagy I kis i-re 
javítva; y: kijavítva történnék-re; a vessző is a javító tollától származik; 
z: öt helynévi mn.-ben a nagy T, K és S kis t, k és s-re javítva; 
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aa: nagy J kis /-re javítva; ab: néhány-ra, javítva; ac: nagy L kis l-re 
javítva; ad: Kieseleknek-re egészítve; ae: kis s nagy S-re javítva, két 
m világosabbá léve; af: az aláírás a javítótól való, aki a marad mellől 
kihúzott egy pontot. 

Közli: KÉRY LÁSZLÓ. 

VADNAY1 KÁROLY LEVELESTÁRÁBÓL, 

(Első közlemény.) 

Vadnay Károly egyike volt azoknak az íróknak, akik nem
csak társadalmi állásuknál, hanem szellemük elevenségénél 
fogva is igen élénk összeköttetésben álltak kortársaikkal. Még 
mint gyermekifjú résztvett a szabadságharc küzdelmeiben, 
majd leszolgálván egy évet az osztrák hadseregben, hova bün
tetésül sorozták be, Pesten a Hölgyfutár körül csoportosult 
írói körbe jutott s Tóth Kálmán névleges szerkesztése alatt 
ő lett a Hölgyfutár tényleges szerkesztője. Ugyanez volt hely
zete a Fővárosi Lapoknál egy ideig. Tóth Kálmán visszavo
nulása után a szerkesztés teendői egészen ő reá hárultak s ő 
szerkesztette ezt a rendkívül nagy hatású szépirodalmi napi
lapunkat egészen 1893-ig, amikor a hivatalos közlöny szerkesz
tői tisztével cserélte föl ezt a páratlan odaadással, lelemé
nyességgel és felelősségérzettel teljesített munkát. Ebben az 
állásában személyes érintkezésben vagy levelezésben volt 
korának minden jelesebb írójával s pályája folyamán gazdag 
anyaga gyűlt össze általánosabb érdekű levelekből is. 

Életének végét érezve az a gondolata merült föl, hogy iro
dalmi emlékeit a Kisfaludy-Társaság ereklyetárában helyezi 
el s ezt a szándékát az alábbi levélben közölte a Társaság 
titkárával, A Társaság titkára, Beöthy Zsolt, az adományozás
ról ezt jelenti 1898. febr, 6-iki közülésükön: Emléktárunk 
„ebben az évben becses gazdagodást ért. Vadnay Károly iro
dalmi levelestárának igen értékes gyűjteményét engedte át", 
majd Vadnay halála után róla tartott emlékbeszédében így 
emlékszik meg róla: ,,Kéziratait, féltve őrzött emlékeit is 
reánk bízta halálos ágyán; bár elevenítő, serkentő lelkét is 
őrízhetnők velők körünkben!" 

Leveleinek nagy halmazából csak az irodalmi érdekessé-
gűeket adta át azzal a rendeltetéssel, hogy a közönség elől 
rejtve lesznek, de az irodalombúvárok hasznát vehetik. Ennek 
a szűkebb körnek a számára óhajtja könnyebben hozzáférne-
tővé tenni ezeket a leveleket ez a közlés, egy másik közlés szá
mára tartva fenn az ereklye-természetű írások publikálását. 

1 Nevét mint író maga Vadnaí-nak írta. 


