
ADATTÁR. 

KAZINCZY FERENC HÁROM LEVELE 
BÁRÓ VAY MIKLÓSHOZ. 

1922 augusztus havának elején báró Vay Miklós (e néven IV-ik) golopi 
könyv- és levéltárában kutatván, néhány más irodalomtörténeti vonatkozású 
iraton kivül Kazinczy Ferencnek báró Vay Miklóshoz (II.) írott három, eddig 
ismeretlen levelét is megtaláltam. Az első számúban arra kéri a bárót, hogy 
fizessen elő s gyűjtsön előfizetőket a Fenyéry—Toldy-féle Handbuch der 
ungarischen Poesie c. kritikai anthologiára. Az erre vonatkozó előfizetési fel
hívást két példányban mellékeli. Továbbá arra is kéri, hogy küldje el neki 
Góró Pompejiről szóló munkáját. Ez a levél kapcsolatban van Kazinczynak 
Toldyhoz 1826. nov. 6-án írott levelével (4706. sz.), melyben értesíti, hogy 
báró Vaynak elküldte az ö (Toldy) jelentését, t. i. az előfizetési felhívást, 
azzal a kéréssel, hogy a pénzt juttassa Toldy kezéhez, «amire neki (Vaynak) 
ezer'módja van.» A második levélben, mint vármegyei első alispán előtt, 
számot ad a levéltár rendezéséről, melynek revíziója 1820-ban bízatott rá. 
A harmadik levelet Pestről írta a báró hasonnevű fiának (III-ik Miklósnak, 
a későbbi szobrásznak) születése alkalmából s közli vele a pesti híreket. — 
Báró Vay Miklós, akinek államférfiúi fényes pályája (koronaőr, kancellár, 
a Magy. Tud. Akad. igazgató tagja) szorosan összefügg hazánk XIX. századi 
történetével, e levelek írása idején, 1825-től Zemplén vármegye aljegyzője, 
1827-ben főjegyzője, még ugyanazon évben alispánja s kamarás lett. Pályáján 
ezután állandóan emelkedett. (Lásd Ballagi Géza: Emlékbeszéd id. b. Vay M. 
felett. 1895.) 

1. 
Méltóságos Báró, különös tiszteletű Uram, 

Meg vagyok szóllitva, hogy ezt segéljem-elő, 's bátorkodom kérni a' 
Méltós. Urat, méltóztassék az előttem egészen ismeretlen Kiadókat elösegéleni, 
boldogítani, igyekezetek érdemli a' pártfogást, 's az Annunciatio lelket mutat. 
Én Kiadók és Dolgozók közzül csak Mailáthot és Paziázit ismerem. Részem
ről nagyon örvendek az igyekezetnek; régen óhajtanám, hogy lenne eggy 
poetai Anthologiánk, 's ez az lesz, még pedig kritisch, a' mint örömmel 
látom. A' nehéz idők 's Nemzetünknek nagy hidegsége a' Poézis, s' kivált 
a fenntebb Poézis eránt, rettegnem hagyják, hogy magam kevés Előfizetőket 
gyüjthetek; annál indulatosabban kérem a' Méltós. Úr pártfogását. 

Ha a' Méltós. Úr megkapta volna a' Góró Kapitány Munkáját, Wande
rungen durch Pompeji, aláz. kérem méltóztassék azt vélem látatni. Én régolta 
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nem veszek könyvet, 's nem fogok, míg a' Dieta véget ér, 's a' sógorom 
istentelenségeinek véget szakaszt. 17-dik esztendeje miolta feleségem részét 
minden jövedelmével tartóztatja. Maradok hív tisztelettel a' Méltós. Úrnak 

Ujhely Aug. 28 d. 1826 
alázatos szolgája 

* Kazinczy Ferencz. 

Címzése a spanyolviasszal lezárt kék borítékon: 
«ä Monsieur Monsieur le Baron Niclas de Vay de Vaja 

á Golop.» 
A levélhez mellékelve van «Praenumerations-Anzeige durch Georg 

Kiliáns Buchhandlung in Pest. Handbuch der ungarischen Poesie — von J. 
Fenyéry und F. Toldy, zwei B.ände.» (Két példányban.) 

• 2-
Méltóságos Báró, Kamarás, Első Al-lspán Ur! 

nagytiszteletü Uram, 

Kénytelen vagyok Pestre indulni, 's ezidén már harmadszor. Azonban 
hogy az Archívumban tett dologozásaim felöl a' Méltós, Urnák és az erre 
rendelt Deputatiónak addig is míg Pestről visszaérkezem, számot adhassak, 
és a" Kiküldöttség munkáját ne tartóztassam ; bemutattam Tekint. Fö-Notárius 
Úrnak a' néhai Méltós. Szirmay Antal Úr által készített úgy nevezett Elen-
chus Juridicorum ad ann. 1777. Summáriumát, 's minthogy annak végig
tekintése az én távolylétemben is megeshptik, a' Méltós. Úrtól fog függeni, 
hogy az mikor vétessék elő. Tizenötezer darab Productumot vettem ott 
számba, el nem hagyván a' leghaszontalanabb Dehonestatorius és egyébféle 
pereket i s ; mind azért, mert az illyekben is lehetnek olly Productumok, 
péld. ok. az Exécutio alkalmával a' mik oda bemehettek; mind azért is, 
hogy gyanúnak ne maradjon helye, hogy olly pert is haszontalanságnak 
néztem, a' mi nem volt az. A' Productumoknak annyi sokaságában könnyű 
dolog vala meg tévednem; de legalább azt mondhatom, hogy tiszta lelki
ismerettel jártam el a' dologban, és hogy munkámat hibátlannak ismer
hessem, három külömbözö esztendőben mentem végig a' minden darab össze-
számlálásán. így talán elkerülhettem minden botlást. 

A' Méltós. Úr a' maga bölcsesége szerint által látni méltóztatik, hogy 
megtudni, megvannak e minden Productumok, és mi nincs meg most, olly 
szükség vala, mint azt, ha egész perek nem vesztek e el. így a Archivá-
riusok most és a' később időkben, ha valami nem találtatnék, reá fognak a 
feleletre szoritathatni. 

A' mit talán még itt kell vala mondanom, elmondottam Summáriumom 
Élőbeszédében, 's alázatosan kérem a' Méltós. Urat, hogy azon végigfutni 
méltóztassék. 

Visszajővén sietni fogok a' Munka' egyéb részeit is bemutatni, hogy 
valaha a' parancsolatnak megfelelhessek. 
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Bár engem az az édes jutalom érhetne, hogy a' Tekint. Rendek érezzék, 
mint igyekeztem megérdemleni javalásokat. Legalább azt mondhatom-el 
magamnak, hogy a Nemzetnek sok kincseit mentettem-meg az elveszhetéstől, 
elrongyolódástól, 's az bizony nem kis érdem. 

Hív tisztelettel maradok A' Méltóságos Úrnak 
Ujhely Novemb. 18 d. 1828. a l á z a t o s / ^ 

Ivrétalakú papiroson. Kazinczy Ferencz. 

Méltóságos Báró, Kamarás, Első Al-Ispán Űr ! 
nagytiszteletü Uram, 

Méltós. Fö-Ispán Adtninistratorunk Ö Nagysága ebédjénél ittuk a har
madik Báró Vay Miklós egésségét Vízkereszt napján Cleinmann 's Szilassy 
József és Ferencz Urakkal. Adja Isten, hogy a' gyermek atyjának 's nagy
atyjának nevét úgy viselje a mint kell és várjuk. Azt senki sem óhajt
hatja inkább, mint a1 ki mind a' Méltós. Urat, mind azt a nagy férfit, a' ki 
meg nem foghatá mint lehet rútat tenni, ismerem. Méltóztassék a' Méltós. 
Úr ezen óhajtásomat tiszteletem jeléül elfogadni, 's Ő Nagyságoknak a két 
Méltós. Asszonynak, bemutatni. 

Öt hete hogy itt vagyok 's a' miért ide jöttem, abban még semmit 
nem tettem, semmit nem tehettem. A sógorom oily istentelenségbe szővte 
magát, a' miből már most, ha akarná is, nehezen bújhatna- ki. De mi szent 
az olly embernek, a' ki örüí, hogy Prókátorai' gonosz tanácsokat követheti ? 

A' Diéta 's Pesti tábor felől itt sok a hír, de mind bizonytalan, sÖt 
a* mint a' nagyok hiszik is, nem csak mondják, nevetséges. Tegnap az a' 
hír futamlott, hogy Károly Fö Herczeg leve Generálissimussá, Ferdinánd 
pedig Galiciába küldetik a' serget igazgatni, 's így tavasszal Diétánk lesz itt, 
és Campámentúrnunk. 

Méltós. Fő-Ispán és Administrator Úr két ízben gyengélkedett, de teljes 
egésséggel él. A' Fő-Ispánné Pándon van. Jakabfalvi András Január elsőjén 
itt vala nagyatyja' áldását venni, hogy cousinejét Csoma Zsanett kisasszonyt 
vehesse. Eddig megvan a' gyürüváltás. 

Méltós. Tihanyi Fő Ispán Ur nagyon elgyengült Ur. Előrehajolva van 
egészen. Nem hiszem hogy sokáig vihesse. Azonban elölülése alatt mindég 
foly a' munka. A' lélek fris, a' test erőtlen, a' Biblia szerint. 

A' Magy. Tud. Társaság' dolgozását a' Nádor és a Cancellária javallák. 
Nandory felakadt rajta. Most a' Cabinetben hever. 

A' Duna ez idén nem ismeri a' telet. A' Fö-Herczeg Január 20d. jön által. 
Ezeknél egyebet nem tudok, bár mint törjem rajta magamat. Ajánlom 

magamat a' Méltós. Úr kegyességébe 's maradok hív tisztelettel 
A' Méltós. Báró, Kamarás, Első Al Ispán Úrnak 
Pesten, Januárius 9d. 1829. ^ ^ g z o I g á j a 

\ Kazinczy Ferencz. 
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