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ADATOK BR. AMADÉ LÁSZLÓ É L E T E T Ö R T É N E T É H E Z . 

Nem olyan felette nagy idő választ el bennünket Amadé László 
korától, mégis a mit életéről tudunk, felette hézagos. Csodálni lehet ezt 
nála, a közkedvelt dalköltőnél, egyszersmind főrangú birtokos embernél, 
a kiről — alig hihető, hogy történelmi emlékek ne maradtak volna fenn. 
Inkább talán életíróiban van a hiba. Nem vette magának egyik se azt 
a fáradságot, hogy az összegyűjthető adatokat összegyűjtse. Az eddigi 
biographusok alig mondanak mást, mint a mit Szalay László a költő 
verseinek első kiadásában elmondott. Szalay, vagy legalább is Amadé 
Taddé, a ki az első kiadás költségeit fedezte, talán többet is tudhatott 
Amadé Lászlóról, de mintha a java részét a családra való tekintetből 
elhallgatni kényszerült volna. Mert a jelek oda mutatnak, hogy László 
báró, legalább fiatal korában, sok olyasmit cselekedett, a mivel családjá
nak nem volt oka dicsekedni. Magában véve az, hogy verseket irt, még 
nem lehetett megbotránkoztató, hisz az apja is megpróbálkozott a költé
szettel ; — ám zajos, könnyelmű, léha fiatalságát nem lehetett egy köny-
nyen megbocsátani. Nem tudták azt megbocsátani szülei, különösen édes 
anyja: Horváth Simoncsics Mária asszony, a kinek buzgó vallásossága 
a fia erősen világias felfogásával, kuporgató takarékossága a fia pazarlá
sával, anyai hatalmának fensőbbsége a fia féktelenségével sehogy se tudott 
összeférni. Az öreg Antal báró még csak meg-megbocsátott, tudván 
magáról, hogy fiatalság — bolondság; de anyja kérlelhetetlen volt s 
neheztelése fiára már csaknem a kitagadásig élesedett. 

A szülők és gyermekök egymáshozi viszonyára becses adatokat 
szolgáltatnak az alább következő levelek; becses adatokat a költő termé
szetének, életviszonyainak megismeréséhez is. A mit e levelek és okiratok 
mondanak vagy mondani akarnak, nem ritkán az érthetetlenségig homá
lyosak ; de éppen, ez által a költő áradozó, dagályos irályára rendkívül 
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jellemzők. A kit a múlt századi legkedveltebb dalköltőnk érdekel, a ki 
valamikor teljesebb életrajzának megirására vállalkozik, bizonyára haszon
nal fogja ezeket az adatokat értékesíteni. 

I. Stubicza 1729. jul. 6. 
Illustrissime domine, domine parens et patroné mihi gratiosissimc. 

Literas super illmi domini Comitis fratris patroni et heri mei pro-
vocatorias naturali qua filia.ll devotione veneratus, illico quid in iis de 
me piacúit paterne consulere, precatus sum illmum d. comitem easdem 
mihi confidere dignetur ratus ex iisdem meae extremae desolationis extrema 
solatia capessurum, ut qui illachrimor florentissimae juventuti meae et 
vei ex eo, quod in hac alias felici aetate sementem me jecisse oporteret 
pro perennatura venturae vitae messe plénum gaudiorum ad voluptatem 
usque nonnisi tribulis et ad extirpandum inutilia lolia, pro fructu nobi-
lissimo, heu quantum poenitet! sum praestolaturus. Consolatur nihilominus 
tarnen ingenue fateor, scopus literarum inde potissimum, quod me ad 
paterna basia rursus iterumque invitet dulcedo animi parentalis non ex 
adverso, veluti non immerentem a paternis limitibus excludat, optime in 
animo concludens, ubi paternus in praesentia gubernat amor et timor 
fraenat, ab optimo patre pessimum quoque filium ad utilissimam frugem 
et emolumenta esse perducendum. Pro qua cura, soUicitudine, amore et 
teneritudine pedes paternos et dexteram amplector et exosculor indignis-
simus. Ibo vadam, uti et anhelo paterna pectora in hac exardescentia 
non ultra morari, non reluctor urgenti non renuo filius genitori vocanti. 
Verum illustrissime genitor! est, quod vehementer me repellit a caepto 
fervore videndi patrios lares usque adeo, ut nec vivere in iisdem velim, 
nec possim, nisi gravissimum hoc onus hunc obicem nec alia nec potentior, 
sed nec benignior, quam paterna dextera et profusa licet, verum neces-
saria multum et perutilis liberalitas dimoveat. Obex est summa et irrefra-
gabilis jactura honoris mei, quae adeo est in discrimen adducta, ut sub 
hoc onere adeo fatiscat, quod verear et pene exanimis formidem ne cum 
vita pereat ? Onus sunt debita illa, quae in yita mea, quam jam inde 
a Philosophia celmo principi meo consecravi, profudi in honorem aulae, 
familiae, genitorum; et ut cum rubore at sincere confltear, liberaliori 
quoque et juvenili genio plus aequo indulgendo. Haec sunt, quae me a 
meae salutis portu in profundum praecipitant, nisi paternus amor et 
naturalis, qua me semper amplexus cura et sollicitudo anchoram guber-
net actum est de reditu in Hungáriám derelinquenda dulcissima patris 
limina spes amplissimae fortuna et opes locupletissimae, tot amici patroni; 
omnia denique despicienda eundum est in utramque fortunam, Columbi 
instar nova patria quaerenda, actum est, perivimus. Enim vero pono mihi 
ob oculos, his non exolutís redeo: quid ? oro per paterna pectora, quid 
inquam mecum fiet ? quo me vertam, nullás me ire licebit, undique me 
terret, nunc hie nunc alibi, indice digito in me mille convitia prostitu-
tiones risus movebunt calumniabuntur. Hie est! dicent, hie est, qui id 
quoque quo naturalem nuditatem et pudorem tegit alienis ut graculus 
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vcstitus plumis non mea esse asseverabit, verum hujus aut alterius; ultra, 
si me contingat in majoris alicujus domini venire domum, ibidem jam 
hic, jam mussitabit alter; hic ridebit, ille mirabitur; hic indolebit forsan, 
ille annuet dissimilem haec omnia: ubi esse nobilis ille sangvis, qui mihi 
indies in venis, velutí scintillae ardescentis ignis ebullit; qui ad haec 
non effervescat ? dicam aliquid repraehendam: oppone illico: i, perge, 
solve debita tua et id quod humeris circumfert demum tibi me sistam, 
et rationem honoris mei defendam. Deum immortalem: haec mihi patienda 
forent ? hic ego convitiis me sinerem lacessiri ? Ecce dico, illrme géni tor! 
coram deo, B. M. V. et omnibus SS.1 prostratus quid ante arás pater-
nas, omnis furor dei omnipotens et singula distinctim elementa me pcr-
dant, nee mihi sint propitii, si pro omni mea successione, quaecunque 
demum illa sint, imo pro vita mea vellem aut possem sufferre, imo 
infinities móri. 

Quare illrmus d. Comes fráter quoque, qui mihi certe in omnibus 
paterne consulit, vir uti in Caesarem augustam aulám, in omnes et prac-
cipue in sangvine sibi junctissimis optime meritus et benignus, uti et 
summi ingenii et experientiae id mecum gratiose statuit, ut praeter debi-
tum d. S. Paluska (qui vére est páter quoque mens, vir justus et humá
nus, cui illrmus d. Comes quoque dignabítur nunc scribere) alia debita, 
quae adhuc in totó fi. 1600 forent videlicet quae minutatim contigerunt, 
non in eadem massa, illrmus dnus genitor velit pro hic sumptus et homi-
nem mittere, qui mecum instantanee Posonium veniret et ibidem cum 
summa majestate et ambitione singula relueret, sicque adhuc majorem 
haec exoluta debita mihi honorem conciliarent, quam si non fuissent 
facta, quivis enim pleno ore clamabit: ecce non ideo dedit fugám, quia 
nos infamiter decípere voluit, verum ut se et honorem suum quaereret 
et nobis convenientissime provideret. Plus enim cedit honori debita facta 
exolvere, quam non facere. Procido itaque ante pedes paternos iterum 
iterumque gratiam hanc unam imploro, si quae vei unica scintilla amoris 
fervet in teneritudine pectoris paterni, misereatur filii sui unigeniti, ín 
extremis malis et in utraque fortuna constituti; non permittat me ad 
omnia tcntanda, verő resolutissimum et paratissimum ob hanc exiguam 
mamonnam perire ; ubi potest mille módis ; cur uno me juvare detrectat et 
dubitat ? et non vult succollantem se jam pro aetate annorum emeritorum 
me ex tam multis malis inplicitum, tam exiguo litro redimere ? Anne 
tanti est amor paternus, anne tanti filialis dilectio ? ut malit me in extrema 
jam jam fraena laxaturum ultima pericula subire, quam in amplexibus 
paternis iisque dulcissimis requiescere ? Vei adamantem ista moveant, ad 
quae exaranda plus liturarum lachrimae, quam sepia indulgebant? et adeo 
paternum cor induruisset ? caeterum negabo. Verum dum spiro spero. Move
ant ergo haec jam illrmum genitoris pectus, et quod mihi inclementia 
multa (dolor haec provocat) in haec velit exilíum pateat summa commi-
seratione et benignitate ad reditum, reditum dico patri et filio honori-
ficentissimum. 

'-•.•••r
 1 Beáta Maria Virgini, — Sanctis, 
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Sin vcro contingerent, quod praeces meae auxilium amoris paterni 
ct miserationis, si non commovere, verum extorquere nequivissent, aut 
nequirent: supplico, ut potius omni me in tanta et hacce summa suc-
cessione privet (quam ego quidem non peto, imo mallem mori, quam 
praetendere), quam ut hocce onus meum non reluatur. Quia et christianam 
et legalem et naturalem et civilem rationem sufficientem esse credo, ubi 
vita cum honore et vicissim redimenda sunt. Timeo enim, quod miserorum 
illorum lamenta caelum ipsum in ultionem mei provocabunt, at Deus 
ille bonus optime quoque et infinite seit me nullius omnino fortunae 
esse; quo ergo confugiam, nisi ad patrem ? Nunc quoque si magnifica 
domina Stipchiana mihi 25 ducatis venetis non suecurrisset, deum testőr, 
nee decenti corporis vestimento induerer. 

Extrema sunt haec mala illrme genitor! imo pessima. Haec sunt 
ergo, quae in anima mea et in salute scribo humillime; nee in ullis 
factionibus aut duplicitatibus versor in his, quae pupiUam oculi, id est 
punctum honoris mei tenerrime tangunt. Idcirco per deum rogo et per 
omni moveant haec et effectuent, quod demum quoque effectuandum erit, 
praestat vero id cum summo honore et aestimatione, quam frustatim cum 
multis contentionibus exceptionibus et similibus. Me idcirco in paternam 
benedictionem, amorem gratias et mea omnia devoveo et consecro, prae-
cipue vero honorem a quo omnis mea salus dependet, sine quo malo 
millies mori, quam vivere, qui vivam et emoriar. 

Illrmae d. Vrae 
servus humillimus 
filius indignissimus 

Stubicza, 6. julii 1729. Ladislaus Amadé. 

II. Várasd 1729 juh 21. 

Én alább is megirt recognoscalom praesentibus s tudtára adom 
mindeneknek, akiknek illik, hogy utolsó szerencsétlenségben lévén melyben 
is minden veszedelemre magamat desperate resolvalván édes hazámat s 
szülőimet keserűségemben elhagyván, csak eltökéllettem magamban, inkább 
meghalnom, hogy sem vissza mennem ily mód alatt böcstelenséggel. 
Midőn pedig annyi declaratiomat s keserves panaszimat sok ezerszer 
siralmasan is kiterjesztettem, legfőképen, hogy ezen bujdosásomat bizonyos 
summából álló adósságom okozta, kit is Pozsonyban udvari életemben 
contrahaltam s nem levén módom benne, hogy megfizethettem volna 
(noha mlgos uram atyám hozzánk küldött emberétől bizonyosan izente 
resolutióját minden contrahalt adósságom kifizetésére) ha visszamennék 
(ez pedig mivel csak reménység volt, keserűségemet nem enyhítette) a 
sok instáló s könyörgő creditorjaim pedig minden szempillantásban annyira 
szorongattak: mit volt mit tennem inkább ime mindkét szerencse forgására 
s veszélyekre adtam magamat hogy sem személyemben hallottam volna 
ellenem való átkaikat s böcstelenségemet. Ezen eltökélett szándékomat 
s minden veszélyre kész szivemet látván tekintetes nemzetes és nagysá
gos Stipchich Anna Sophia asszonyom ő nga, nem tekintvén édes atyáim 
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keménységeket, sőt készségeket inkább az irgalmatlanságra ezen halálos 
szükségemben (máskép ugyan irt, könyörgött édes atyám ő ngának, hogy 
minden móddal fáradozzon engemet persvadealni, látván pedig lehetetlen 
levén másképpen szívbeli fáradsága sok kérésim, imádásím s siralmas 
könyörgésimre megkönyörülvén rajtam érdemem felül s hozzá tett buzgó 
folyamodásomnak helyt adván inkább hogy sem (máskép is előmenetre 
czélozó virágzó ifjúságomat) engedte volna ifjú desperatus impetussa sze
rint utolsó romlásra menni, máskép is egyetlen egy gyermeke lévén 
édes szüleimnek s majd famíliámnak is, inkább annyi istenes szeretettel 
s halhatatlan kegyességgel viseltetett hozzám és ezen adósságom kifizeté
sére, előbbeni böcsületembe való vissza helyheztetésemre s minden szeren
csétlennek megnyerésére, nem kételkedett maga aranyos ezüstös portékáját, 
gyöngyeit megváltásomért zálogba verni nem lévén keze között annyi 
a summa beteljesítésére, adott, leolvasott, kölcsönzött more liquidi debiti 
s bizonyos megadás fejében; de nagyobb bizonyságnak s erősségnek 
okáért tettes és nemz. vitézlő Czindery György, Horvátország (titulus) 
főprothonotáriusa urai személye előtt fi. 1810 azaz ezernyolczszáz s tiz 
forintokat jó és elkelendő folyó pénzűi, minden forintot húsz garasban 
vagyis hatvan krajczárban számlálván ily conditiók alatt: 

Et primo quidem: hogy noha még az atyai birodalomtól szabad 
nem vagyok, azaz patria potestate emancipatus és igy talán kételkednék 
reluitiójáról, mindazon által ettől sem idegenedvén el, mert mind halá
lomról mind életemről ily conditiót teszek, hogy készebb vagyok, ha 
élek, minden successiomat elvesztenem, hogy sem ezen pénznek vagy 
interessének egy fillérben való kárát vagy vesztét engednem, amint is 
itten in loco authentico et plena animi cum deliberatione vallom, köte
lezem is hozzája. Ha pedig a fölséges Isten magához kiszólítana ezen 
világi életemből, pro primo természet szerint nem lesznek édes atyáim 
oly irgalmatlanok egyetlen egy gyermekök szegény bűnös lelkéhez, hogy 
ezen summa miatt kárhozatra engedjék, holott successiomat is egészlen 
in contentationem authentice obligaltam; de erős vallásomnak bizonysá
gáért átkozom az élő Isten, ég és föld előtt, hogy hacsak egy fillér 
vesztegetődnek el. És azért ha oly securitas nem volna is (noha more 
liquidi debiti procedalhatna casu in contrario non tarnen contingendo 
cum omnibus expensis ad id profundendis) via juris lészen . . . . con-
scientiae et maledictionis, a mint is ha ezen átok alatt jó mlgos szerel
mes szülőim akkoron difficultálnák, vagy azok a kiknek illenék a fölül 
említett creditrix asszony ő nga lelkökre s kárhozatokra engedi. Ha 
pedig ezen jó urí asszony ő nga, kit is Isten sokáig éltessen, előbb 
meghalna, tehát casu in eo valakit ezen asszony ő nga fog ezen pénzben 
executornak vagy legatariusnak tenni, áztat én is annak recognoscalom 
s acceptálom is praesentibus. 

Secundo. Hogy netalántán (amint csak ifjú az ifjú) ezen pénzzel 
nem contrahált adósságimat kifizetném, hanem más idegen országokba 
menvén, inkább ezen kölcsönzéssel ő nga okot adna talán inkább szeren
csétlenségre s alkalmatosságot is igy inkább édes szerelmes szülőimtől 
persequaltatnék, hogy sem köszöntetnék ebbéli kegyességéért, azért mivel 
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többet nem adhatok hitemnél: esküszöm, hogy nem máshová maradásnak 
okáért vagyis állhatatos lakásnak, hanem édes hazámhoz, édes szülőimhez. 

Tertio. Hogy pedig minden diffícultását elvigyem ezen debitumnak 
bizonyos s okvetetlen reluitiójából obligalom magamat (noha édes atyám 
gratiájáról bizonyos vagyok, legfőképpen ha látja, hogy ily böcsülettel 
keze csókolására haza mentem s parancsolatjának engedelmeskedtem) 
hogy egy fertály esztendő alatt vagy magam jövök, vagy expressus 
ember által, ha koldulnék is, bizonyos száz forintokat küldök, fáradozván 
a többit is járandó interessévei édes mélt. szülőim gratiájából mennél 
előbb lehet letenni esztendőnek forgása alatt, hogy ő ngát ezzel továbbra 
is obligálván jövendőben is ily keserves szükségemben subveniálni. Ezeket 
azért s mind tehetendő s leendő difficultásokat praesentibus cassalom 
annihilalom, si quae in contrarium pugnarent; ellenben pedig minden 
kigondolható conditiokra magamat kötelezem s conditiok alatt fogok ezen 
adósságnak reluitiojában engedelmeskedni s inkább minden jószágomat 
s böcsületemet elveszteni, successiomat is, hogy sem ő nga bizony ebbeli 
anyai gratiájáért háládatlan lenni. Minek is nagyobb bizonyságára ezen 
levelemet nemzetségem pöcsétjével megerősítvén adtam. Várasd, 21 julii 
Ao 1729. 

Wárkony Amadé László (p. h.) 
(E kötelezvény után következik Czindery György Horvát-Szlavón ország 

és báni ítélő mester pecséttel megerősített nyilatkozata, hogy a kölcsönügylet 
előtte, mint hites hivatalos személy előtt történt, amikor a kölcsönadó a megszo
rult kölcsönvevő siralmas állapotját figyelembe vévén, iránta való jó indulatból 
ékszereit is elzálogosította, hogy a szükséges 1810 frtot átadhassa; viszont 
kölcsönvevő űri becsületére és gavalléri szavára fogadta, hogy ezen, csupán 
adóssága törlesztésére fordítandó kölcsönt mielőbb vissza fizeti s arra vagyonát, 
örökségét leköti egyszersmind kötelezi magát, hogy szülei hozzá járulását 
kieszközli.) 

III. Iszka Szent György 1729 szept. 3. 
Mivelhogy régi jóakaró uraim s kedves atyámfiaim azon régi 

jó akaratjukkal és atyafisággal viseltetvén szegény familiamhoz, ugy 
gyermekségemtől fogvást hozzám is; de szomszédságban is lévén ő kegyel
mek sok jóvoltokat, sinceritássokat érdemesen tapasztalván méltóságos 
uram atyám tek. és ngos Várkonyi Amadé Antal uram ő nga, nem 
különben is méltóságos asszonyom anyámnál ő ngánál, nemzetes és ngos 
Simoncsics Horváth Maria Rosalia asszonynál mindenkor remélvén, hogy 
friss emlékezetben levén ő kglmek igaz hív szolgai hivségeket megismert 
jó szomszédságok: legfőképpen nem tiltott fáradságokat, hasznos szükséges 
szolgalatjukat, azért requiralván s atyafiságosan kérvén tek.. és nemzetes 
Somogyi László t. és n. Esztergom vármegyének érdemes Ordinarius 
viceispánját, nem különben nemzetes Somogyi István jó sógor uraimékat, 
magokra vállalnák, tekintvén statusomnak szükséges változását, magam 
is alázatos szívbéli könyörgésemmel ő klmeknél instálván: nem terhel
tettek magokat specialiter resolvalni s megemlített méltóságos asszonyom 
anyámhoz ugy mint természetszerint való egyetlen egy fia s gyermekinek 
alázatos személye helyett elmenni s ugyan azon engedelmes fia szándékját 
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dcclaralni, mely szándékomat, fiúi engedelmességemet s természet szerint 
való kötelességemet ő klmeknek ezen punctumok szerint adtam, concredaltam 
s valóságosan declaraltam a mint következik: 

1-mo. Hogy valami valamikor valamiben akármi néven nevezendő 
képpen szóval, cselekedettel avagy gondolattal is ő ngának kedve avagy 
anyai szíve ellen fiúi engedelmességemet annyira nem observaltam, amint 
a jóra czélozó természet kötelezett volna, azt nem egyebeknek hanem 
ifju, jól meg nem gondolt bolygó elmémnek s meg nem ért judiciumnak 
avagy ítéletemnek máskép is született anyai irgalmassággal viseltetvén 
kegyesen tulajdonítani, alítani istenesen méltóztassék. Kiről is noha már 
büntetés képpen buzgó töredelmes szánakodást teszek, hogy már négy 
esztendeje, hogy édes anyai színei előtt le nem borulhattam s inkább 
zarándokoskodtam bizonyos s megmásolhatatlan mindenekben való job
bulást s talán helytelenül tött rendetlen beszédemet akármely alkalmatos
ságokban plenaria et ex integro revocalvan (noha számtalan ellenségim 
és írigyim több rágalmazásokat kárhozatomra s ő ngok méltó neheztelé-
sére elkövették) hitemmel is fogadván, generaliter anyai bocsánatját 
várom, azért is anyai kegyes kezeit és lábait csókolván ebbeli engeszte-
lését szerencsétlen szegény engedelmes gyermeke imploralom, fölül megne
vezett jó uraim ő klmek s anyai tőtt más által (?) imádságommal 
alázatosan. 

2-do. Azonban már Isten engemet is oly statusban engedvén 
nevelkedvén, hogy áztat házasság béli választásommal megmásolhassam, 
kit is mindenfelöl jó uraim, akaróim, atyafiaim, patronusim és de valaki 
ismeri állapotomnak és consistentiamnak mi voltát, javasol, adhortál s 
ösztönöz, végtére kényszerit is. Lévén pedig istenes és olyatén ifjúnak, 
mint én vagyok, hogy annyi tanácsnak s javasolásnak helyt adjak, sőt 
meg is köszönjem, de éhez lévén legelső, legszükségesebb az édes szü
lőnknek áldása, egyenlő akaratja s consensusa, mely is meg lévén immár 
ngos uram atyámtól, ingerlett s parancsolta is a természet (noha mlgos 
asszonyom anyám ellen soha akaratom szerint legkisebbet elkövetni — 
tudják az Egek —• nem kívántam, ha cselekedtem is ujabban egyszer
smind is siralmasan és generaliter deprecalom) hogy ő ngtól is, ugy mint 
méltóságos asszonyom anyám azon áldását és consensusat imploraljam. 
Kit is térden állva kérek és könyörgök anyai személyét tökéletes fiúi 
szívvel ezért imádván és venerálván, ebben is pedig oly submissioval, 
hogy az Isten és világ előtt authentice s nyilvánságosan fiúi készségemet 
contestalhassam hogy ne talántán ez után is Ngodnak neheztelésére ne 
lenne, hogy praeterealtam vagy hogy ellene, kedve s anyai szive ellen 
házasodtam. Ekkoráig is ettől viseltetvén nem lévén azonban még semmi 
bizonyos állandó helyre kötelező, valakit ngod istenesen, lölkösen, anyai 
szerelmitől indittatván ítél, gondol, javasol és parancsol is vennem, a ki 
szegény legény statusomhoz alkalmatos légyen, nem különben szegény 
legénységemet (kinek is szükségét pirulatlan megvallom, mert nem is 
tagadhatom). gyarapítsa (lévén ugy is teljes és kétségtelen reménységgel, 
hogy a kit ő nga kegyesen javasol, nem lészen abban semmi kivető, 
ottan isteni áldás is határozva fog harmatozni, ahol édes atyai és anyai 
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áldás accedal) ime magamat ahoz azonnal kapcsolom, azt szeretem, 
áztat magam eljegyzem s avval holtig élni kívánok békességesen. Mi 
ingerli pedig dolgomat ezen statusomnak szüksége, változtatására, talán 
nem is szükséges pennámnak azért alkalmatlankodnom, lévén istenes és 
fundamentombéli, erős foganatos okaim és ratioim. Elsőben is mlgs uram 
atyám testével hirré való megnehezése (!) jó s fáradságra alkalmatos 
esztendeinek elfolyása, ellenben nékem arra legalkalmatosb virágzó egész
séges napjaim, mulassa ezeknek elgyőzésére. Azonban noha elnyomorodott 
végvetett szegény, de bizonyára régi hajdanban nevezetes famíliámnak 
majd éppen reám határozott defectusa, kinek is gyarapodására mind Isten, 
mind világ kötelez, de kényszerít is, ha szemermeskedem is végtére pedig 
(hogy ezreket elmulassak) szegény örökös javainknak is nagy káros inkább 
veszedelme (!) ha sokáig annyi jó gazdasszonyok által fölemeltetett jószá-
gocskánk gazdasszony nélkül mostoháskodna. Utoljára pedig (kit is leg
nagyobbnak függesztem szivem eleiben) hogy Ngodnak is legyen abból 
anyai szép consolatiója, öröme és vigassága, kit mások is gyermekeiknek 
sok búcsú fogadások, imádságok által még bőcsőj ükben már kívánják 
s midőn legjobb zsengéikben vannak, minden reményektől megfosztatnak. 
Máskép is édes anyai tanácsára hagyom ő ngának, mitévő legyek nyava
lyás ? Udvari levest megkóstoltam, bujdostam, sanyarkodtam, keseregtem, 
mit miveljek? Itthon élnem nem válik erszényemre, elmennem, bujdosnom 
veszedelmes és nagyon költséges. Éppen bizonyára ezen szivem. De még 
sincsen oly fájdalmas, mint oly sokáig való anyai drága kebeléből való 
zarándokoskodásom. Tekintse azért ő Nga jó kegyes édes anyám ebbeli 
sorsomat és istenesen is könyörüljön meg szegény gyámoltalan egyetlen 
egy gyemekén és ne terheltessék azt protegalni, a kit szülni és életre 
hozni nem terheltetett: 

Ez a nagyobbik punctumomnak valóságos summája, egész életemre 
való könyörgésemnek egybe határozott szándéka és czélja. Könyörüljön 
ő nga midőn legszükségesebb helye van a könyörületességnek; könyörü-
lését semmire ne interpretálja pediglen egyébre vagy magyarázni méltóz
tassék, hogy legkisebb más consideratiora való nézve ezen instantíamat 
formáltam, hanem egyedül Ngod kegyes anyai gratiájának s előbbi recon-
ciliatiójára s abbéli statusom változásának consensusara s engesztelésére. 
S valamiként s midőn is immár keserves sorsomban lévén, hogy anyai 
színét imádnom nem engedtetett, Ngod anyai consensusát az udvari életre 
kegyesen vettem, ugy ezután is eztet elvégezvén könyörgő instantiammal 
ebbeli legszükségesebb statusom dolgában is azon anyai consensusáért 
s anyai gratiájának édességéért s reconciliatiojáért tartozó fiúi engedelmes
séggel mind alázatossággal könyörgök. 

Alázatos engedelmes fia 
örökös méltatlan híve, szolgája 

Várkonyi szegény Amadé László (p. h.) 

Datum Iszka Sz. György 3. 7-bris Ao. 1729. 
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IV. Bár 1733. febr. 11. 

Méltóságos Uram kegyes Atyám ! 
Tovább is az élő Istenért kérem Nagyságodat, már lelkére kény

szerítem Ngodat: szálljon magába Ngod ! és ne engedje, ha már minde
nemet elvesztenem köll is, lelkemet is elkárhoztassam. Anina mea turbata 
est valde! sed tu Domine usque quo ? íme házasságomhoz, fegyverhez 
is van szerencsém ! ha csak előbbmenni akarok s ha még boldogulhatok, 
ezek közzül kell választanom. A másodikhoz ha ragaszkodom, az a tanács: 
pénzzel köll forgolódnom; hat ezer forint a compagnia nagy gratia kép-
pen; azért akarok mindenemből vásárt csinálni hogy prosequalhassam; 
van is már árkosom kévésemre. Ha az elsőhöz ? abban sem leszen fogyat
kozás, annyiból, hogy ha csak valamely segítséggel még lenni méltóztatik 
Ngod, bizony onnand is segitenek és igy in amore et timore talán Isten 
áldása szállván reánk, többet tészen más számtalan gazdaságnál, a kin 
áldás nincsen. Én pompást, kártyást, módisat vagy németet, avagy arra 
inclinálandót nem vennék, nem is vehetnék, mert tudom mind kevesemet, 
mind természetemet; hanem a kiben nem színből, nem képmutatásból, 
hanem valóban minden jóság megvagyon. 

Könyörgök azért a teljes Sz. Háromságért, Boldogságos szeplőtlen 
szűzért (melyhez Ngod állandó buzgósággal viseltetik és tekintetéért 
mindent cselekszik) és Istennek minden szentéiért! segítsen Ngod szeren
csém s házasságom boldogulásában és ne csak indifferenter ne bánja 
Ngod, hanem valósággal is (csak egy két jó atyai szót csekély méltat
lanságom ajánlását és valamely (csak valamely) subsidiumot pure ex 
paterna dementia) segítsen. Ha Ngdnak in individuo van valamely sze
mélyhez vágyása s hajlandósága: paratum cor meum! ha pedig nekem 
engedi választásomra (ki is ha Ngodnak fog tetszeni) az ki légyen ? 
alázatos mély udvarlásommal detegalom és ahoz ragaszkodom s most is 
declaralom magamat régi s eltökéllett szívvel, hogy ha most nem háza
sodom, soha sem; ha azt nem, senkit sem (a följebb irt cautelak alatt). 
Isten, a teljes Sz. Háromság ne segélyen! ez a hitem a kinél több nincs. 
Hogy én a dolgokat igy hagyom folytatni s ily tűréssel szenvedem, 
magamat semmibe nem avatom : tudja azt M. Uram Atyám Ngod, hogy 
azért cselekszem, hogy alázatosságommal s töredelmes engedelmességgel 
meggyőzhessek mindeneket. Hogyha látom, hogy semmi haszna, hogy 
ha tapasztalom, hogy nem házasodom, semmi jövendőről, feleség vagy 
gyermekemről nem köll gondolkodnom, vétekül senki sem fogja tulajdo
nítani, hogy Isten fejem fölött van, máskép kényszeríttettem dolgaimat 
prosequalnom, a kit Ngod maga is belsőképpen, Istenre kényszerítem! — 
jól látja, hogy mely nagy rövidségim volnának, ha igy maradnának; 
bánja meg inkább valamim, hogy sem mindenem. Hogy én már minden 
convictio nélkül egy szolgabíró által absque ulla relatione aut ejusdem 
ratihabitione condemnaltassam, exequaltassam, számkivettessem, bizony 
keserves! engem minden szeg, egy két darab fa, fal vagy egyébért 
sarczoljanak és gyalázatosan kihányjanak; az is sem isteni, sem világi 
törvényé ! idegenek közt sincs ily authoritasa, nem hogy ily circumstan-
tiakban; még fölséges urunk sem engedné meg. 
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Én mindazáltal engedelmességnek áldozatja lenni kívánok; Ngod 
ugy bánjék vélem valamint tetszik. Az Egekre esküszöm ! ha mindenemet 
nagy örömmel nem consecralom Ngod atyai édes színe eieiben; Domine 
Tu spes mea et pars calicis mei! Tu es, qui restitues haereditatem meam. 
Csak lelkemet, s az enyémmel többeket is el ne veszítsen Ngod. Mi 
haszna benne Ngodnak, ha nekem semmim sem volna ie ? Mi gyönyörű
sége, ha koldusnál alább való, ha minden végső nyomorúságban volnék 
is ? Mi consolatioja, ha Ngodnak mindene, mint az arany patak, ugy 
folyna is, ha egyéb vigasztalása nincsen ? haec omnia transibunt, virtus 
autem et dilectio patris manet Ín aeternum. Hogy ezek ily háborodással 
mozdultának, én, tudják az Egek, oka nem vagyok; ha ki az — tudom, 
hogy számot ád. Hogy pedig el köllött tűrnöm, az Isten ugy akarta s 
Ngod is reménlem által látja, miért ? mert Isten nem rendölte; ez lévén 
minden szenvedésimben főbbik vigasztalásom : hogy az Istennek tetszése. 

Vegye Ngod M. Uram Atyám mindezeket szivére, ítélje meg lelki
ben, mely nagy számadás leszen az előtt a rettenetes bíró előtt, a ki 
a sziveknek titkát juxta abyssum cordium eorundem judícabit s mely 
nagy fájdalmakat fog szaporítani, midőn a tusakodó s magával jót tehe
tetlen test a panaszolkodó lélekkel halálunk óráján fog viaskodni, midőn 
nem csak magunkról, de másokról is köll számot adni. 

Ez végső alázatos könyörgésem; ezek azon égő fohászkodásim 
Ngod atyai oltára eleiben, melyek talán oly valósággal mutatják be Ngod 
atyai kegyes személyét imádó imádságimat, hogy mintha magamat égő 
áldozatul, mint Jákob, föláldoznám. Többet nincs emberi mód, hogy föl
találjuk, a melylyel kérhetném, kényszeríthetném és imádhatnám Ngodat, 
hanem utoljára azt terjesszed magad eleiben édes Atyám, mintha magad 
volnál az én statusomban és Isten véled valamit parancsolna: mint volna 
szived és mitévő volnál ? Mindazáltal legyen a Te akaratod édes M. édes 
Atyám; ezekkel térdhajtva csókolom kezeidet és lábaidat; szánj meg 
és ne hagyj el, mert Isten engem ugy segélyen soha sem látja 

Ngod alázatos egyetlen egy fiát 
A. L. m. k. 

Bár, í l Febr. 733. 

V. Bár 1736 aug. 3 (Töredék). 

. . . . vissza. Ha pedig avval hirtelenkednek, félő, kevesebb lészen 
a velés és az épületben is nem szorgalmatoskodnak. Ott pedig becsü
letesen el lehetne lakni. A marczaltői és malomsoki vetés nélkül hará
csolta el Amadé Ignácz; ott is böcsületes residentia, de 20 ezer forint 
fekszik rajta és igy csinálj magadnak consequentiat, per totum csak 20 
ezer forint elocaltathatik a jószágra; abból bizony sokat nem válthatni, 
mert a nyolczezer ftokat, melyeket néked ajánlott a feleséged, amint 
ismerem természetedet, azon bizony kevés jószágot vesznek; de máskép 
is én azt semmi ajándéknak nem tartom, mert viszont te is annyit 
obligáltál néki, mely négy ezer forintokkal pedig szabad néki disponálni; 
nehezen hiszem azt, oly hamar disponáljon felőle, jóllehet ugyan néki is 
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jobban esnék, és néked is, valamely bizonyos jószágot invialni, hogy 
legalább addig is hasznát vehetnétek arról lehetne is obiigatort néki adni. 

A házasság ugyan meg van, de amaz éneknek continentiáját ha 
consideralod: Mint az utón járó ki két útra talál etc. Bizony sok 
hijával és minden híjával vagy még. Kanálka, fazecska, bőcsőcske, borocska 
etc. De istentelen gondolat volt az, elharacsolad bizony, akit most jó 
volna elővenni. Honnénd telik ki a szekér és hat ló és a contractualís 
német kocsis és forrajtar ? én bizony nem tudom. Hogy megénten ezer 
forintokkal aggraváld magadat (mert bizony megkívánom : az apátur exol-
váltassék, másként certificatoria ér) most est de tempore; az már két 
ezer forint lenne; Havornál és az olasz Amantnál ötezer; így azért oda 
lesz a 8000 forint. Isten markában áll ugyan, de azokra jövendőben 
regressusa van feleségednek. Honnént telik még ki a több szükség ? Azért 
fontold meg magadban a rettenetes boldog házasságodat. 

Egyedül azt tarthatnám boldogságodnak, ha megemberlenéd maga
dat, szűkön költenék a pamphilusnak békét hagynál és verekedésnek és 
hasznos tisztekre mehetnél; ugy várhatnád Isten áldását is Én ugyan 
kívánom tiszta szivemből : éljetek és gyarapodjatok, az Istennek szolgálja
tok és dolgaitokban elő mehessetek. 

Magad és feleséged ide jövetelét ami illeti : az Istenért is kérlek, 
praemoneallak: velem ne devaiaskodjál (!) és practicat ne koholj, mert 
mind' károdra, mind gyalázatodra történhetik. Amint megírtam, én velem 
bizony nem laktok; de hogy vagy gonoszság vagy idegenség ne történjék 
és Morvában is külömbféle gondolatok elő ne adják magokat és az uj 
feleséged is meg ne szomorodjék, én nem bánom, ha eljöttök ide, ugy 
hogy kedden, ad summum szerdán itt legyetek és Bősre ugy velem együtt, 
Fehérvárra is eljöhessetek s velem lehessetek két hétig. NB. Tovább 
szabadságot nem adok; azután tik tudjátok mit fogtok mívelni. NB. Ha 
azér így tetszik: bene quidem, ha pedig ez a conditio nem tetszik, akár
mit míveljetek, mert azután nekem más dolgaim vannak; ezt is pro 
speciali gratia vehetitek. 

Hogy az anyád megtudhassa házasságodat, az legkevesebb ; Jeszenák 
Jánosnak irok, ki is ex parte sedis dominalis Palffianae minden nap be 
felelt előttem ; beszéllette nekem, hogy dolgaidat anyád előtt előhozván, 
haragra és sírásra fakadott Azt is tudhassad : Lusinszkynak egyik leá
nyát maga mellé vette és Lusinszkyval a n. káptalanban bévallatta, hogy 
ezután soha ne disponálhasson leányával és reája gondja se légyen valaha, 
kit Szunyogné asszonyom is jól tud. Ezzel Isten éltessen és tartson sze
rencsével. Bar. 3. Aug. 1736. 

Édes atyád 
Amadé Antal. 

Ma mehetek csak be Győrre leveleidért; itt találhatjátok Pozsony
ban nincs a postán egy is. — Ha eljöttök a tiszttartó portéka alá adhat 
egy szekeret, kinek nem írtam, mert ő se méltóztatott nekem írnya, de 
megbánja. — Az ipádnak mit írtam olvasd el és pöcsétöljed le. 

(Valamennyi adat eredetiben a m. tud. Akadémiában.) 
DR. ILLÉSSY JÁNOS. 


