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kitér: »a részletekre tehető ellenvetésekre — tekintve e folyóirat álta
lános jellegét — nem kívánunk kiterjeszkedni« (543. 1.). — Haraszti 
műve, melylyel a magyar Akadémia méltóan hódolt Corneille születésé
nek háromszázados évfordulóján, bármily beható, a magyar fordítókat 
nem említi. Ez a körülmény megérteti, ha nem is menti, a franczia 
bibliographusok tájékozatlanságát. 

KARL LAJOS. 

VADNAY KÁROLY L E V E L E SZALÓCZY BERTALANHOZ 
(VERESKÖVI). 

Budapest. 1855.1 jul. 16. 
Tisztelt írótársam! 
Ahogy e levélpapír életképi csikósa siet: magam is úgy sietek 

válaszolni levelére. 
Először is engedje meg, hogy »noha nem szándékozik író lenni«, 

én mégis írótársnak szólítom, örvendve, hogy a Hegyközön ilyen író
társam van s csak azt sajnálva, hogy személyesen nem ismerhetem. 
De nem mondok le a reményről, hogy személyesen is meg fogom ismerni, 
mivel nővérem birtokosnő lévén Geszten, volt róla szó közelebbi 
miskolczi időzésemkor, hogy egyszer együtt megyünk Gesztre és Keszibe, 
megnézni, hogy bérlőink hogyan gazdálkodnak. 

Addig is csak papíron küldöm melegen átérzett köszöntésemet és 
nyújtom örömest jobbomat. Mert nem olthatta ki a kor és a sok 
irodalmi szakmánymunka belőlem azt a fogékonyságot, hogy egész 
fiatalos hévvel szeretem azt, a ki jó magyar alakokat igazi magyar 
nyelven tud rajzolni. 

S ön, tisztelt uram, tud. 
Több író, köztük Mikszáth Kálmán, ad nekem igazat most, hogy 

a »Főv. Lapok«-búl megismerte a »Galambosak történeté«-t (pedig hát az 
nem is a legtöbbet érő), hogy ön csakugyan »tud«. Egy hajdan nagy
hírű, most nyugalmazott színművésznő: Lendvai-Latkóczyné pláne azt 
monda nekem tegnapelőtt: »jól teszi, hogy buzog értté, hisz az a próza 
Petőfije«. S megrendelte a könyvet. Na hát a nők — őszintén szólva — 
szeretnek sokszor föllengzon beszélni, de az ő kifejezése még is eléggé 
mutatja, hogy élénk hatást tettek rá a »Galambosék«. Én rám 
»A százas bankó« tett legnagyobbat. No ha ezt nem műgonddal írta: 
akkor tisztelt uram önben öntudatlanul működik a műgond, mert ebből 
a rajzból bajos volna egy szót is kitörülni és jobbal pótolni, olyan szabatos. 

Mindezt azért írom, mert szeretném szószegővé tenni abban, hogy 
nem akar író lenni. 

Jól teszi, ha nem akar csak író vagy szakmányíró lenni. De azt 
már nem tenné jól, ha nem írná meg, a mi elméjét és lelkét érdekli. 
A lelkészlakok (például svéd földön) nem esetleg adtak a világnak jó 

1 így áll az eredeti levélen 1885 helyett. 
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költőket. A ki a néppel él és azt szereti s a kinek hivatása azt vigasz
talni, buzdítani, vele imádkozni, az a szeretet oly művét végezi, melyből 
csak poézis fakadhat az édes nyugalom óráiban. 

Nem arra sarkalom én önt, hogy írjon, ha van üres papírja, 
hanem hogy írjon akkor, ha tele van a szíve. 

Maga tudja, tisztelt uram, hogy ezt én nem írhatom egyébből, 
mint az irodalom szeretetéből. Hisz nem ismerjük egymást, én nem számít
hatok valamely dologban segélyére, sőt — noha miskolczi lakos — 
Szombati L. úrral sem volt alkalmam soha sem találkozni, beszélni. 
Nem lehetek megvesztegetve sem a szerző, sem a kiadó személyisége 
által. Az, hogy esetleg miskolczi képviselő vagyok, nem játszhatik ez 
ügybe, mert hisz én tavaly sem kerestem az emberek jó indulatát csak 
meggyőződésem nyílt kifejezésével, minden mellékes lépések nélkül. Sőt 
mivel ön a dr. Bódogh lapját említi levelében, valószínű, hogy a politi
kában meg sem értenők egymást, mert hisz ép egy derék borsodi ref. 
pap nem bírta megérteni, hogy teljesen független író és semmire nem 
vágyó férfi létemre hogyan lehetek »oly nagy mameluk«, míg én azt nem 
értem, hogy ép felekezetünkben magyarok hogy nem támogatják a mai 
kormányelnököt. De hát én százszor kevésbbé vagyok politikus, mint író, 
s mit bánom én hogyan vélekedik politikailag valaki akkor, ha nekem 
gyönyört nyújt, mint író, művész vagy szónok. 

Azért említem, ezt mellékesen, mert a mai gyanakodó világban, 
ha megszeretünk és dicsérünk valakit, rögtön kutatják: mi érdekből teszi. 

Tulajdonkép igaz is, hogy a szeretés is érdek. 
Például néhány ívvel nekem ön, tisztelt uram, igazi élvezetet 

szerzett. Néhány rajzát olvasnom jól esett. Én tartoztam ezért önnek köszö
nettel s mivel toll van a kezemben, lap is rendelkezésemre, kötelességem 
volt a »Képek «-ről úgy írni, a mily hatást tett rám. 

Nem tudom, hogy Szombati úr közölte-e önnel levelemet ? De azt 
láttam, hogy a levelet egy lapban kinyomtatták. Én ugyan ezt nem 
tartom helyesnek, mert magán levelet nem a világ számára szoktunk 
írni, s ha gondolnók, hogy »entre nous« írt sorok nyomtatás alá jutnak, 
legalább is szabatosabban mondanánk el egyet-mást. 

De végre is a tartalma miatt nem veszem rossz néven a közlést. 
De mivel Szombati úr nem válaszolt, most már egyenest Kegyedhez 
intézem az abban foglaltakat; hogy t. i. ha ön küld nekem elbeszélést 
a »Fővárosi Lapok« számára, azt igen szívesen fogadom és honorálom 
s egy kisebb rajzát a Kisfaludy-Társaság ülésén is óhajtanám bemutatni. 
Tapasztalva az ön szerénységét, higyje meg, nem tenném én ez ajánlatot, 
ha nem volnék arról meggyőződve, hogy önt nem csak a jobbak, de a 
jók közé is emelheti tehetsége. S irodalmilag van helyzetének egy szeren
cséje is: nem kényszeredik a sokat írásra, mely az elmét is rontja, nem 
csak a tollat. 

Levelemnek czélja kettő. 
Egyik az, hogy most már közvetlenül buzdítsam a további írói 

munkára, de csak úgy, hogy akkor írjon csupán, ha egy tárgy vagy 
eszme igazán érdekli. 
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A másik a »tolakodás« szó használatának egy kis megfeddése-
Uram! én nem a nagyurakat, nem a gazdagokat, nem a fényeseket 
tisztelem, hanem az igaz embereket. »A százas bankó« írója csak igaz 
ember lehet, s ily ember, ha azt írja nekem, hogy rokonszenvvel, tisz
telettel van irántam, az nem lehet »tolakodás«, mert az kitüntetés. 

Hogy megszokták-e köszöni az irodalmi méltánylásokat, az az 
egyéntől függ. Nem szükséges. De hogy ön megtette, az meg nekem 
esett jól, mert hisz emberi dolog — s ez egész életben csak a termé
szeti szép és az emberi igaz nyújthat tiszta örömet, — hogy ha rokon
szenvünk támad valakinek személye, tulajdonsága vagy működésének 
eredménye iránt: szeretjük ha e rokonszenv viszonzásáról tudomást 
kapunk. 

És higyje meg ön, t. uram, habár az élet én irántam éppen nem 
volt kedvezőtlen semmi tekintetben, s habár ma már nagyvilág szoká
saihoz és élvezteeihez vagyok nőve: nem egyszer — kivált budai 
szőllőmben és nagy kertemben járva — elgondolom vájjon nem lett 
volna-e bensőbb életem, ba 18 éves kori ideálomat követem, hogy 
protestáns pap legyek? Mert az akartam lenni, midőn a besoroztatásból 
haza kerültem, csakhogy szándékomon nevetett édes atyám is, noha 
tanácsbíró volt s Zsarnay uram is, noha püspök volt. 

Ekkor jöttem aztán Pestre. De sokáig irigyeltem a Nyilas Samu 
szederkényi paplakát és híveit. Most meg, hogy a »Képek«-et olvastam, 
nem egyszer gondoltam el, egy lelkészlakban mennyivel több jót és 
szépet írhattam volna én is! 

Szereplés nélküli, egyszerű, de hasznos élet volt az én ideálom. 
Ma is azt hiszem, az ér a legtöbbet, mert nem jár zaklatásokkal. 

Üdvözli önt, tisztelt uram, ismeretlenül is tisztelője: 

Vadnay Károly. 

Vadnay levelét a következő sorok kíséretében kaptuk: A levél 
Szalóczy Bertalan vidéki fiatal íróhoz volt intézve. Szalóczy Miskolczon 
született; az itteni ref. gimnáziumban, majd a pataki kollégiumban 
tanult s papi pályára készült. Gyönge tanuló s általában keveset igérő 
alak volt. Nagyon is elfödözve rejlett nála a tehetség. 

Megfutva iskolai pályáját, csakhamar még ifjú korában lelkészszé 
választotta itt Borsod megyében Geszt református egyházközsége. Itt 
a nyugalmas fészekben egyszerre csak kivillant nála az írói tehetség. 
Megkapó, figyelemgerjesztő életképeket kezdett írni a miskolczi helyi 
lapban Vereskövi álnév alatt. A természetesség, az élethűség, a nyelv 
és előadás üde bája eredeti színben tüntette fel s magára vonta a 
»Fővárosi Lapok« figyelmét is. 

Ezek az életképek, Vereskövi névvel kötetbe összegyűjtve meg
jelentek Miskolczon. De írójok abba hagyta a folytatást. Kimerült vagy 
elzsibbasztotta s parlaggá tette írói kedvét és tehetségét a falusi parochia 
egyhangú kényelme, melyben özvegy édes anyjával együtt tölte néhány 
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évet nőtlen állapotban. Java férfi korában hunyt el, szinte önmaga is 
sietetve halálát életmódjával. 

A levél világot vet Vadnay Károly egyéniségére, a buzgóságra 
és lelkesedésre, melylyel az irodalom ügyét szívén hordozta. 

LÉVAY JÓZSEF. 

KÉT ÚJABB VÁLTOZAT A »VOLT TÓT KURUCZ DALA «-HOZ. 

Kollár János becses tót népdalgyüjteményében (Narodnie Zpie-
vanky« megj. 1832.) s utánna több helyen (többek közt: Thaly Ada
lékok II. köt. 375. s köv. lap) olvasható Kuruc z Rakociho wogny, sok 
változatban ismeretes. 

Mindazok az irodalmi emlékek, melyek akár bizonyos természeti, 
akár pedig politikai okoknál fogva csak úgy terjedhettek, hogy a kinek 
megtetszett, lemásolta, vagy megtanulta s így tovább adta — idők foly
tán nagyobb változásokon mennek át. Mindenkinek keze- vagy esze
nyoma rajta marad. Versszakok cserélődnek fel. Egyes szók esnek ki, 
s helyükbe más, azonosak, hasonértelmük vagy amattól teljesen elütök 
lépnek. Néha idegen versekből, (melyek mértékével, dallamával azonos) 
új versszakokat nyer, másrészt egy-egy verse elmarad — elvész . . . így 
fordulhat aztán elő, hogy egynémely történelmi becsű költemény idők 
multával annyi változáson megy által, hogy csaknem új verssé lesz, s 
néha annyi változata kerül a gyűjtő kezébe, hogy azokkal egész testes 
kötetkét lehetne kitölteni. Példa erre a Rákóczy-nóta, melynek ismert 
változata megszámlálhatatlan; Thalynk egymaga húsz változatát őrzite. 

A »volt kurucz dala« l is sok változatban él maiglan s itt-ott 
— a mint magam tapasztalom — feltűnik egy-egy felvidéki magyarunk 
ajkán a régen hallott tréfás rigmus. 

Irodalmunk történeti kincstára minduntalan gazdagodik e tót
magyar kurucz emlék újabb változatával. 

Az árvamegyei Csaplovics-könyvtárban is találtam két kéziratot, 
a mely e verset tartalmazza. A két szöveg ha nem is egykorú, de két
ségtelenül a XVIII. század közepe táján került papírra. 

I. 

Az első: kis 16rétű könyvecske. Különböző korból származó versek 
gyűjteménye. Van benne bús és derűs, szerelmi és hazafias dal, a 
Rákóczi-idők emlékeitől a »Rákosi szántó« szép kesergéséig mindenféle 
latin, magyar, tót és német vers. 

A manuscriptum provenientiáját csak azon egy bejegyzés világítja 
meg némileg, mely a bekötés elsŐ táblájának belső oldalán olvasható: 

1 Thaly idéztem helyen e czímmel közli a Kurucz Rakociho wogny-t. R, D. 


