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NAGY IGNÁC ISMERETLEN LEVELE ÉS JEGYZETEI 
A BÁNK BÁNRÓL. 

A Nemzeti Múzeum könyvtárában van Katona József 1821-es kiadású 
Bánk Sánjának egy érdekes példánya, melyet Nagy Ignác küldött cenzú-
ráztatni. A könyv a cenzúra hivatalba meg is érkezett PeSth 14; May 
1840-ben, ott 50-es számot kapott s a következő engedéllyel került ki: 
«Admittitur ad reimprimendum Budae 25 May 1840 Ottínayer (?) R[egius] 
Librforum] Censor». A könyvhöz hozzá van kötve Nagy Ignác fölterjesztő levele 
•és hozzáfűzött Jegyzetei. Nagy Ignác ebben az időben tagja volt a Nemzeti 
Színház drámabíráló választmányának a s ugyanekkor a színház Szinműtárát 
szerkesztette. 

A levél szövege: P e s t } m á j u g ^ . ^ m 

Tekintetes ur! 
Az ide mellékelt dráma, «Bánk bán» mind Budán, mind Pesten olly 

nagy szerencsével adatott a' magyar színpadon, hogy már valamennyi pél
dányát mind eladták a könyvárusok, és ezen okbul másodszori kiadatása 
igen kívánatossá lett. Bátorkodom tehát a' tekintetes urat alázatosan kérni, 
méltóztassék e drámát aláírni, hogy újra kinyomathassam Szinmütáramban.1 

Maradván hálás tisztelettel 
A' tekintetes ur alázatos szolgája 

A Jegyzetek: N"m * * 
1. Jelen dráma mind a budai, mind a pesti magyar színpadon olly 

x>agy tetszéssel adatott, hogy gyűjteményemben közlése által kedves dolgot 
vélek tenni szíves olvasóim előtt. 

2. A kiadást változatlanul az 1821iki nyomtatás szerint eszközlém, 
•csupán némelly helyesírási eltéréseket módosítván. 

3. Szándékom volt ugyan némi jegyzeteket közleni a korán elhunyt 
szerző életéről; de minden fáradozásom mellett sem juthaték semmi közlésre 
méltónak nyomába, s csak többekkel együtt óhajtanom kell, hogy más külön 
valaki szerencsésbb legyen e tekintetben és hírlapi utón értesítse a közön
séget Katona József életérül s munkáiról. N. I. . 

Közli: KUZOCSA SÁNDOR. 

BARTÓK LAJOS LEVELESLÁDÁJÁBÓL.» 
Bartók Lajos, a múlt század utolsó harmadának egyik legnépszerűbb 

lírikusa és drámaírója, élénk részt vett kora irodalmi életében. Szinte minden 
jelentősebb irotaraa felkereste levelével. Akik felfedezték benne lényének 
legrokonszenvesebb vonását, az irodalom iránti végtelen rajongását, azok 
lelkes barátjává lettek, azonban élclapjainak bátor és — jobbára valamely szel
lemes ötlet kedvéért — nem egyszer kíméletlen hangjával sok ellenséget is 
-szerzett magának. Mindez megszólal az alább közölt, Bartókhoz írt levelekben. 

1 Meg is jelent ott, mint a tragédia második kiadása: I. kötet 11. 
füzet. 1840. 

2 A költő rokonának, Baróti Lajos úrnak szíves engedelmével. 
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1. Endrődi Sándor levele. 
A, T . , Graz, dec. 6. 1876. 
Jidea Lajosom! ' 

Költeményed leírhatatlan hatást tett rám.1 Ha láttad volna szakádé 
könnyemet (sírtam, mint egy gyermek, s ezt nem szégyenlem neked bevallani);. 
ha tudtad volna, hogy e pillanatban túláradó szivemmel mily édes-örömest 
öleltelek volna keblemre: most fölösleges lenne elmondanom, hogy írhattál 
verset, melyért többen megtapsoltak, de nem írtál olyat, mely valakit jobban, 
igazabban meghatott volna, mint ez a vers engemet. Pedig nem könnyen 
lágyít el költemény s az, hogy hozzám van írva, nem kápráztat annyira,. 
hogy hiúságból hazug hatásokat disputáljak magamra. Oly hangon szóltál 
hozzam, édes barátom, aminő hangon énhozzám még eddig senki sem szólt 
és ezt nem fogom neked elfeledni soha és ha majd túl leszek ezeken a 
kinos-keserves fájdalmakon, melyek (nem tehetek róla) arra késztetnek, hogy 
lantom legsikoltóbb húrjait tépjem s melyekkel már éve kóta küzdöm a legőrül-
tebb tusát; ha majd lesz erőm kiszakgatni lelkemet ama láncok közül, melyek 
még mindig fogva tartják s bár mindörökre boldogtalanul, de visszatérhetek 
régibb almaimhoz, azokhoz a tiszta álmokhoz, melyek nem csupán egy 
lényt öleltek át, de átölelve tartották az egész világot; és ha majd oly 
dalokba kezdek, melyek «férfiúhoz illenek» — jegyezd meg: ebben legfőbb 
érdemed neked lesz, ki szereteted őszinte s legmeghatóbb hangjain figyel-
mezettél engem arra, hogy hivatásom többől áll,' mint odadobni szivemet 
egy boldogtalan érzésnek, az örök csüggedésnek, az örök lemondásnak. 

Még sokat szeretnék mondani, de a többit majd később, ha nem leszek 
annyira elfogulva. Azt aztán majd add át a Vasárnapi Újságnak is és közöld. 
Még egyszer tiszta szivemből köszönöm szép költeményedet és kérlek: tarts 
meg továbbra is, mindig barátságodban, — nem fogod érdemetlenre pazarolni.. 

Egész lelteével ölel szerető barátod Wndrnfli 
2. Szász K á r o l y levele . 

Tisztelt Uram! 
Az «Örtüzek»-et megkaptam. Már előbb átlapoztam volt a Nagy Miklós 

szívességéből, ki egy füzetlen példányt küldött nekem, a V. U. múlt számában 
meg is történt fölemlítés végett. Nekem a füzet sok darabja tetszett; tetszett 
bennök az erőteljes hang, olykor az alkalmiság mellett is valóban költői 
tartalom, a nyelvük néhol megkapó szépsége. 

A többi közt az első költemény is tetszett, noha abban én is érintve 
vagyok. Eszembe sem jutott abban (az ön magyarázata nélkül is) sértést látni. 

Az Ellenőr megjegyzését nem is láttam; mikor az megjelent épen 
Gyulainál künn voltam Leányfalván s mire hazajöttem a szám elhányódott; 
de bizonyossá tehetem önt, hogy úszíttatni magamat különben sem hagyom. 
Egyébiránt is az élczlapok, melyek szívesek túlságig foglalkozni csekély 
személyemmel, hozzászoktattak, hogy nagyon érzékeny ne legyek. 

Fogadja köszönetemet szives küldeményéért s barátságáért. 
Budapest 1877. VII. 31. Őszinte tisztelője Szász Károly 

1 Levél költő barátomhoz; Bartók első verskötetében, az Őrtüzekben. 
jelent meg. . . 



ADATTÁR 361 

3 . - 4 . Cs iky G e r g e l y k é t l eve le . 
Temesvár 1875 I. 30. 

Kedves Szerkesztő Ur! 
Az Ön levelei mindig úgy törnek be kietlen szomorú magányomba, 

íriint a napsugár, de nem mint egy napsugár, hanem mint egy egész kosár 
napfény, és hosszú időre megvilágítják sötét szobámat, hol különben egyedül 
-élek, mint a bagoly. Mostani levele is oly kellemes lelki állapotba hozott, 
hogy szinte mosolyogtam tanítványaimra, amin azok szerfelett csodálkoztak. 
Ne feledkezzék meg ezuián sem rólam, kérem a mindenható egekre! Ön most 
az egyetlen kapocs, mely engem Pesttel összeköt no de nem merek 
sentimentáliskodni, mert még kinevet, mert bármennyire szeretem Önt, még
sem szűnt meg félelmes lenni, Ön a rettenetes satyra mestere, a félszegségek 
szörnyű ostora! 

A mi ßolond István urat illeti, neki én hü előfizetője vagy mint Lonkay 
mondja törzshive maradok balálig, t. i. az én halálomig, mert az ifjú úr oly 
észerővel indult neki, hogy bizonyára túl fog engem élni. Azért nem is fog 
engem az előfizetéstől elrettenteni semmiféle fenyegetés által. Különben az 
irodalomtörténeti hűség érdekében megjegyzem, hogy én nem a hozzám 
küldött felhívás folytán fizettem elő, mert azt nem is láttam, lévén afekor 
Aradon s onnan küldvén el praenumeratiómat alapokban látott jelentés nyomán. 

Ez azonban nem gátol abban, hogy hü munkatársa, vagy ismét Lonkay 
szerint szellemi bajnoktársa legyek. De hogy és mint? Itt az Isten háta 
megefct micsoda érdekes pontot tudjak találni, mely nem avult el, mire 
hozzám ér? Aztán meg olyan könnyen nem is merek neki vágni a viczczelö-
désnek, mert oly fürgén találnék majd forgolódni, mint a bivalyborjú, mikor 
az öleb példáján lelkesülve a kisasszony ölébe ugrott.. Egészen más lenne, 
ha Pesten lennék; ez esetben nem lenne Önnek megátalkodoltabb munka
társa mint én. — Ez különben ismét felszakítja az én örökös fekete pontomat, 
a Pestre-menetel kérdését. Azt hiszem, ebből most Szigligeti szomorú halála 
után egyelőre nem lesz semmi. Ö kieszközölte volna, . dehát meghalt. 
A fővárosi lapokban is tetszett talán olvasni, hogy a Sziniképezde elméleti 
tanárságára Paulay helyett engem akarnak meghívni. Ez Szigligeti müve 
volt, kaptam is tőle ez ügyben több levelet, de még nem jöttünk egészen 
tisztába, mert a 800, vagy legjobb esetben 1000 fr fizetést keveslettem, midőn 
utolsó levelemre válaszát vártam, mely döntő lett volna, akkor vettem halála 
hirét. Ezzel azt hiszem, az én kilátásom is meghalt, mert az bizonyos, hogy 
folyamodni senkinek sem fogok, helyembe pedig nehezen jönnek. így tehát 
•csakis a véletlen szerencsében bizhatok, addig pedig maradok a fővárosba 
néha feltekintő borús vidéki vadpoéta. 

Maor urat el ne felejtse nevemben hatalmasan megtisztelni. Igaz ugyan, 
hogy az általa megtelegraGrozott fényes siker nem volt épen oly «fényes», 
de ebben én a nagy filozophphal tartok, hogy nem mindig papsajt. Azért 
az ö szívessége és udvarias figyelme ezerszeresen emelkedik értékében, nem 
rettenvén vissza egy kis túlzástól sem, hogy nekem egy jó éjszakát szerezzen. 
Kérem, figyelmeztesse őt, hogy hungáriai lakását el ne hagyja, mert fényes 
ábrándjaimban előkelő helyet foglal el azon kép, hogy majd egykoron, ha 
Pestre jutok, együtt fogunk lakni a 3-ik emeleten. 
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Es most bocsásson meg, hogy ily hosszú szószátyárkodással raboltam 
el drága idejét. Ugy neki eredt tollam s tele szivem annyit diktált bele,. 
hogy ha féket nem vetnék neki, a harmadik levélpapíron sem futná ki. 
És mit mondana akkor az ország, mely egész héten lesi, melyik ministert 
üti nyakon a jövő vasárnap? Azért hát engedje meg, hogy most további 
drága barátságába ajálva magam igaz tisztelettel és szeretettel maradjak 

őszinte híve 
Csiky Gergely 

Kedves Bartók Ur! Ha a következő sorokban közelgő őrültségem 
symptomáit fogja észrevenni, ne haragudjék meg, hanem szánakozzék rajtam. 
T. i. megint erről a szerencsétlen szüretről irok. Azt akarom ugyanis tudtára 
adni, hogy én mind 6.-án, mind lé.-én Aradon, illetőleg a szüreten leszek 
s igy a két idő közül a melyik önre nézve kellemesebb, azt méltóztassék 
választani. Ha 6.-án van kedve jönni, Aradon fogom várni, ha 14.-e iránt 
érez hajlandóságot, magam fogom Pestről lehozni. És most Ígérem, hogy a 
boldogtalan szüretről többé nem irok, vagy ha igen, úgy az a levél a Lipót-
mezőről lesz keltezve. 

Jelentem egyszersmind, hogy elbizakodva a fényes kilátásokba, melyet 
ön elém tüntetett, holnap beadom hivatalos lemondásomat, s az «Ellenáll
hatatlan» előadása után, azaz november 1-től állandóan pesti lakos leszek. 
Addig is tehát, mig személyesen fölmegyek, legyen szives alkalmilag egy-két. 
szerkesztővel beszélni, s hatalmas ajánlata által nekem munkát szerezni. 

A viszontlátásig ezer üdvözlettel 
tisztelő őszinte hive 

Temesvár, 1878. október 3. Csiky Gergely 
(Bartók elfogadta a meghívást, s a szüreten, vendéglátó gazdája bizta

tására írta első színmüvét, A legszebb c vígjátékot.) 

5 . H e r m á n O t t ó levele. 

Tisztelt Uram! 
Ma éjjel a szerkesztőségbe térve, a lapban olt találom versét. Én vétettem 

ki. A midőn Verhovay elesett, az, a kiről ön egy hozzám intézett levelében 
azt irta «őrjöngő, részeg toll», mások nem létében én ugrottam a helyére,. 
nem hogy helyét betöltsem, hanem, hogy lapját fönntartsam, úgy ahogy 
birom. Rólam ön úgy nyilatkozott, hogy «kélkulacsos», noha nem szerkesz
tettem az Üstököst, tagja sem voltam a Jókai fuzionált irodalmi elzavaró 
intézetének; sőt több! a midőn utolsó előtii versével fölkereste a szerkesz
tőséget s önt hozzám utasították, azt mondta hogy nem ismer. Vájjon mily 
lélekkel tud ön egy «részegtollú» ember orgánumához jönni, a melyet oly 
ember szerkeszt, a kit ön nem ismer? 

Méltóztassék csak a józan tollak és ismeretes emberek között mozogni-
Ketten készen vagyunk az életre. Másodszor mondom, 

Budapest, 1880. január 18. Hermán Ottó 
(Az A Függetlenség hivatalos levélpapirosán.) 
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6 . BndrŐdi S á n d o r l eve le . 

Nagyvárad, 82. 17/10. 
Kedves Lajosom! A lapok nagy része a Pesti Napló«után közölte 

Petőfi-ódámat. A Pesti Napló pedig jónak látta a 11-ik strófát kihagyni, 
mert abban lázitó sorok fordulnak elő. Mikor Jókai agyon magasztalja a mai 
kormány politikáját: nagyon természetes, hogy már csak a kormánypárti 
hangulat kedvéért is kilökik az én republikánus zamatu strófámat, hogy 
fújnák fel az egész jelenlegi boldogságot! Légy szives, és pörköld az orruk 
alá. Úgyis a csömöriéiig loyális nép vagyunk s azt hiszem, hogy ebből a 
fényes alkalomból te sok bölcs bolonságot elmondhatsz. 

Szeretettel ölel barátod 
Endrödi 

7. T ó t h K á l m á n levele . 

(Tóth Kálmán megunva az élclap-szerkesztést, az amúgy sem fényesen 
jövedelmező Bolond Miskát felajánlotta Bartóknak. A következő levélben 
ezen ajánlat részletei olvashatók.) 

Édes Uram ! — A 160 fr honorárium meglesz. A tantiem ugy fog arányo-
sittatni, amint ön akarja. A képek szaporítására ad még az «Áthenaeum» 
évenként 350 fr-ot — csupán a 3 évi fennállási biztosítást nem akarja, ugy 
okoskodván, hogy a lap, ha jelenlegi előfizetői megmaradnak, ugy is fennáll, 
de ön a prenumeransokat nem hogy fogyasztani, de emelni akarja és fogja: 
ergo nincs szükség biztosításra. Különben is az Áthenaeum becsvágyat 
csinál abból, hogy vállalatai fennmaradjanak s nov. végén egy mutatványszám 
szétküldésére is hajlandók. 

Kérek tehát mielőbbi nyilatkozatot, hogy igen-é, vagy nem, mert a 
lapot ön nov. 1-én venné át, preciziálná a honoráriumot, nekem pedig az 
eddigi munkatársaknak fel kellene mondanom. 

Ajánlom a dolgot. Én is jobb kedvvel munkálkodom, ha nem «muszáj». 
— Kézszorítással 

Pest, 1893. okt. 2. Tóth Kálmán 

8. Á b r á n y i E m i l levele. 
Tisztelt Uram! 

Én értem a tréfát s a jó éleznek sokat megbocsájtok, de czélzatos 
rosszakaratot, szellemtelen, ostoba rágalmazást nem tűrök még azoktól sem, 
a kik az élez szabadalmával mentegetik malitiájukat. Az ön lapjában egy 
szemtelen ficzkó mértéktelenül kezd ellenem handabandázni s annyira túllépi 
a megengedett határt, hogy engem is tiltakozásra kény szerit, a ki pedig 
nem sokat törődöm Hanswurstiádákkal. Arra figyelmeztetem önt, hogy annak 
a bizonyos hitvány ripőknek több mérsékletet ajánljon, mert ha még egyszer 
olyat produkál, mint a legujabbi sértő bárgyúság, elégtételt nem abban fogok 
keresni, a miben eddig: — a megvetésben. 

Sapienti pauca; remélem, enyi elég lesz tájékozásul a jövőre nézve. 
Tisztelettel 

Ábrányi Emil 
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9 . O s i k y G e r g e l y l eve le . 
(Egy ártatlan kritika miatt összekülönbözött a két író. A harag nem 

volt oly komoly, hogy ha Gsiky halála közbe nem jön, ne találhatták volna 
meg a kibékülés útját.) Budapest, 1881. okt. 22. 

Miután formálisan felmondtad a barátságot, nem tudom, hogyan 
szólítsalak; azért ne vedd rossznéven, ha megszólitás nélkül kezdem. Leveledet 
elégettem sértéseivel és gyanúsításaival együtt. Hiszem, hogy csak felhevü-
lésedben irtad, s ha egy év múlva elolvasnád, magad is megrestelnéd. De 
én elfeledtem, mi volt benne; hanem arról meggyőződtem, hogy az a benső 
viszony és mindennapi együttlét, mely eddig köztünk volt, többé nem vezetne 
jóra. Én betegesen ideges vagyok, a kivel kiméletesen kell bánni, te pedig 
épen a kíméletet nem ismered. 

Elégszer tapasztaltad, mi volt legérzékenyebb oldalam, s mégis újra 
meg újra felingerelted, s akkor én is mondtam olyanokat, miket később 
megbántam; de akkor azt sem tudtam, mit beszélek. A kölcsönös megbán-
tásoknak igy sohasem lenne vége. Jobb lesz hát, ha távol maradunk egy
mástól. De az nem szükséges és nem is férfias, hogy rúgásokkal váljunk el. 
Eltekintve személyeinktől, van közös nemes törekvésünk, vannak közös 
tárgyai szeretetünknek és gyűlöletünknek, és van sok közös komisz ellenségünk. 
Azt ajánlom tehát, hogy ha akárhol is találkozunk, viseljük magunkat egy
másiránt azon a módon, mely hozzánk illik. Ne keressük egymást, de ha 
találkozunk, beszéljünk úgy egymással, a mint két ismeTős szokott, a kik 
távolról becsülik egymást. Akármit fogsz tenni, én ezután igy fogok irántad 
érezni és tenni. Qsiky Gergely 

1 0 . Gyu la i P á l l eve l e . 
(Ismeretes a Gyulai Pál és Bartók közötti kérlelhetetlen ellenségeskedés. 

Ez a levél még a békésebb időkből való.) 
Tisztelt Szerkesztő Ur! 

Szíveskedett ön felajánlani az «Olcsó Könyvtár» számára «Zulejka» 
eímü fordított drámáját és a «Legszebb» cimü eredeti vígjátékot. Ez utóbbira 
nézve némi nehézség forog fenn, a mennyiben az első kiadás még nem kelt 
el, sőt feles számú példányok vannak belőle s igy a Franklin Társulat nem 
hajlandó egy olcsóbb kiadást adni, mert megrontaná a drágábbat. 

A mi Zulejkát illeti, én a darabot nem ismerem, azért szíveskedjék 
a kéziratot beküldeni, hogy elolvashassam. Egyébiránt csak tavasz után 
kerülhetne reá sor, mert a nyomdának már átadtam vagy tizenöt füzetet, 
s ez eltart tavaszig vagy tavasz végéig. 

Maradtam teljes tisztelettel ,, , , ,. 
J alázatos szolgája 

. Budapest, 1882. jan. 7. Gyulai Pál 
^ 1 1 . V a d n a i K á r o l y levele . 

Tisztelt barátom! 
Harag indit e levél írására, és azért írom önnek, mert meg vagyok 

győződve, hogy ön osztozik e haragban. 
A tekenős békáról állítják, hogy sokszor néz az égre, nem hogy az 

«azur»-ban gyönyörködjék, hanem hogy lássa röpülni a madarat. Azért nézi 
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csak, hogy irigyelje s aztán felkavarja maga körül a moesár vizét. Ilyen 
piszkos vizbe mártja tollát az a teknős-béka sereg, mely valamelyik kávéház 
«feketéző» asztala körül elhatározza havonként lerántani Csikyt, mert 
fölöttük röpül. 

így van most is «Anna» után. A kis Reviczky a «Hon»-ban, a még 
kisebb Spectátor a «Függetlenség»-ben —• nézze — hogyan bánnak vele. 
Nem szabad ezt tűrni. Önnek megvan az éle fegyvere s bizonyára elbánik 
velők e fegyverrel. De ez nem elég. Szeretném, ha a «Föv. Lapok»-ba is 
írna mielébb e dologról egy pikant cikket. Irodalmi lapnak is fel kell szólalni. 
Magam azért nem irom meg, mert attól félek, hogy gorombaságom lapos 
lenne. Az ön tollának éle kell ahhoz, hogy a gorombaság irodalmilag jogosult 
legyen. Szeretném, ha nevét is aláírná. Nem rost élhetjük ily ellenségekkel 
szemben, mint barátok nevünkkel állni ki; ön, a ki irja a cikket, én, a ki 
erre felszólítom és kiadom. 

Ne halasszak, tegyük meg a dolgot. 
Ez nem pajtáskodás. Barátunk Cäiky nemcsak rokonszenvünk, hanem 

irói becsüiésünk által. 
Nyugodt vérem dacára, fellázít e méltatlanság és ez izgalomban bizonyára 

társat birok kegyedben s ezért Írok és kérek ő g z i n t e b a r a t s a g g a l 

Budapest, 1882. ápr. 29. Vadnai Károly 
A levél megírása után kapom a mai «Budapest»-et, mely azt állítja, 

hogy «Anna» a Charles Lafont és Frédéric Béchard «Le passé d'une femme» 
(1859-diki francia szinmü) fordítása. Tehát ismét plágiumvád! Jó volna, 
egyúttal ezt is tisztába hozni. 

(A FŐvárbsi Lapok hivatalos levélpapirosán.) 

12 . K i s s J ó z s e f l eve le . 
Budapest, 1898. decz. 20. 

Kedves Lajoskáni. 
Sajnálom, de szerdán nem látogathatok el hozzád még ha a saját 

megválasztatásom kerülne is szóba. 
Ajánlásaimat azonban engedd, hogy elétek terjesszem: 
1.) Gozsdu Eleket, akit már egy évtized előtt kötelességünk lett volna 

beválasztani. Ma is aetiy iró, csak pár hónap előtt adtam ki tőle egy 
gyönyörű novellát. Egyébképpen Zomborban lakik és törvényszéki elnök, 
ami nem akadály. 

2.) Gárdonyi Gézát. Ebhez a névhez nem kell kommentár. 
3.) Makai Emilt. Ebhez kellene; de diplomácziából elhallgatom. 
Válasszatok be fiaim, egy zsidót, az neki nem árt, nekünk esetleg 

hasznunkra lehet. Azt fogják mondani, hogy a Petöfisták mesterük szelle
mében működnek —• — — — — — — — — — — — — — — 

Kebelezd be, édes fiam Lajos, ezen intim megjegyzéseimet, bölcs 
tanításaimat és tarts meg engem a te baráti jóindulatodban Híved 

(A Hét hivatalos levélpapirosán.) Kiss József 
Közli: KNÖPFLER LÁSZLÓ 


