
ADATTAR. 

KAZINCZY FERENCZ FÖLJEGYZÉSEI. 
Harmadik és befejező közlemény. 

Ezen punctumokat az Anyám az itt következő levéllel küldötte 
meg Péter Bátyámnak : a 

Én a' Punctumokra és a' melléjek zárt levélre ezt feleltem : 

Kázmér, ddo 3. Jul. 1805. 
Édes Asszonyam! 

Asszonyámnak haragját, elkeseredett levelét és vádjait úgy fogad
tam, a' mint az ollyat gyermeknek elfogadni illik. Kérem az Istent, hogy 
engemet ezután is ójjon-meg annak elfelejthetésétől, hogy az a' ki engem 
úgy illet Anyám, 's tiszteletemre érdemes Anyám. — Az illyen történe
tek engem el nem ragadnak. Tudom én azt, 's erős hittel hiszem, hogy 
ezen mostani irtóztató scénáim is az szerint fognak elvégződni, mint a 
tavalyiak, a' midőn Asszonyam eránt a gyalázat és gutaütés után is azt 
tettem, a' minél többet gyermek háládatosságból eredő szeretettel sem 
tehet. (Regmeczen 1804. Deczember és Január. 1805. 's Semlyénben 
osztán Májusig). Hadd lássa a világ eggy újabb bizonyságból, hogy én 
Asszonyámnak jó gyermeke vagyok, ámbár megházasodván, férj lévén, és 
nem sokára majd atya, tágulni nem tudó tűzzel sürgetem azt, a' mit kisza
badulásom olta szóval, írással, és más által sok ízben kértem, de minden 
siker nélkül. — A' Punctumokban és a' Péter Bátyám Uramnak' írt 
levélben sok van ollyan, a' mire nekem felelnem nem illik, és a' mire 
én még másnak sem felelnék, nem hogy Anyámnak. De óhajtanám, hogy 
Asszonyámban a' harag, a' tűz, szelídülne, melly bár melly nagy legyen 
is, annak el kell múlni, el fog múlni, mert a természet felébreszti az 
anyai érzéseket. Akkor osztán óhajtani fogja Asszonyam, hogy sok dolog 
ne történt volna. Én ezután is szentül igyekszem Aszonyám eránt való köte
lességeimet teljesíteni: de másrészről azt sem felejtem el, hogy magam-

. * A levél leírása elmaradt a neki szánt helyről. Közlő. 
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nak is tartozom valamivel. (Ez a tíz sor stylusara nézve megváltozott 
az elküldött leírásban : de értelme ugyanaz). 

A' punctumok közzűl választani fogok, még pedig úgy, hogy ne 
kelljen többé békételenkednem; az pedig fontolást kivan. Addig is köszö
nöm Asszonyámnak anyai kegyességét tartozó alázatos tisztetettel. Kérni 
fogom Péter Bátyám Uramat, hogy nekem adja tudtomra, az Asszonyám 
akaratját az eránt, hogy az Asszonyám lakóházából holmimét, marhaji köz
zűl pedig marháimat mikor és melly úttal vegyem külön; mert ámbár vagy 
ezen holnap' utolsó napjaiban vagy Augnak első hetében ismét feljövök 
ide, nékem Semlyénben dolgom lesz, és oda egynehány nap alatt indu
lok ; utamat Miskolcznak vévén. Parancsolja Asszonyám a' mit legjobbnak 
lát s' teljesíteni fogom. Sajnálnám, ha a' háztól eltiltana, de ha azt 
fogná, azt is tenném, noha az másokra nézve szörnyű spectáculum volna. 

Csak azt az eggy czikkelyt fogom fel, hogy én Asszonyámnak hire s 
akaratja nélkül házasodtam, a' Gróf Asszonyámnak hire's akaratja nél
kül adta hozzám a leányát. — Asszonyám igen jól tudja, hogy ez csak 
félig igaz. A' Gróf, midőn jelentést tettem Sophie eránt, világos szókkal 
em éheztetett ason kötelességemre, hogy Asszonyámnak megegyezését kér
jem ki és még okaim által is csak arra indíttatott, hogy valamég Semlyén-
ből a' levél fel nem érkezik, a' dolog maradjon titokban, és ha Aszonyám fél 
szóval ellenzi is, múljon el. Ezt én Septembris 4 d. reggel mingyárt mon
dottam Asszonyámnak; 's hogy nem hazudok, mutatja az, hogy Kázmér, 
sőt magok a' háznál lévők is, csak akkor tudták-meg, mikor a' levél 
Semlyénből feljött. De ha Asszonyám hire s akaratja nélkül házasodtam 
volna is, azt már most késő volna emlegetni, minekutánna Aszonyám 
Sophiet örömmel fogadta. Többet mondok: ámbár a' gyermeki tisztelet és 
illendőség tőlem, 'a Gróftól pedig a' jó tónus úgy kívánták, hogy Asszo
nyámnak hírével s' akaratjával légyen meg: de abban a' korban vagyok, 
a' mellyben nekem az illendőség és tisztelet ugyan nem, de a' törvény 
igen is megengedte, hogy Asszonyámnak híre 's akaratja nélkül is háza
sodjam ; Kazinczy Ferencz pedig Gróf Török Sóphia Antóniát az Anyjá
nak akaratja ellen is elmerhette volna venni mindennemű tekintetben, ő 
nem tarthatott volna attól, hogy a' világ azt mondja, hogy bolondul 
házasodott. 

Sophie Május olta Kázméron kivül nem volt, 's most is hideglelően 
fekszik. Ha beteg nem volt volna, megfelelt volna ar.nak, a' mit tőle 
az illető tekintetek kivannak, Csókolja Asszonyámnak kezeit, 's ajándékát 
(eggy vég cziczet a' születendő gyermeknek) szíves tisztelettel köszöni. 
Maradok anyai kegyességébe ajánlva hív tisztelettel 

alázatos engedelmes fija 
Ferencz. 

Én más nap az az 4 d. Jul. által mentem a' Bátyámhoz, hogy 
elébe terjesszem consideratioimat, 's azt mondhassam, hogy úgy a' mint 
a' punctumok állanak, eggyik sem ollyan, a' mellyet elfogadni lehessen, 
's mondottam, mint lehetne változtatni. A' Bátyám eggy igen rövid levél
ben írta-meg az Anyámnak a' gondolkozásomat, 's azt előttem, midőn 
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már készen volt és csak pecsétlést várt, felolvasta. Általlottam mondani, 
hogy én egészen egyebet mondottam, 's jelentettem, hogy magam is fogok 
írni az Anyámnak: 's a' Bátyám a' -ki alig várta, hogy déli szendergése 
miatt ágyba vethesse magát, javallottá, hogy magam is írjak. Azonban, 
midőn két három sort már írtam, eszébe jut, hogy az Anyámnak dél 
előtt vett levelét velem közölje. Örömest elhoztam volna azt, de az inas
nak parancsolatja volt, hogy azt is, és minden ide tartozó papirosokat 
vigyen vissza. Péter Bátyám megengedte, hogy leírjam. ímhol követke
zik az. De az első 5. vagy 6. sort az inas indulása miatt sietvén, mint
hogy úgy is üres volt, által ugrottam; 

Az Anyám' levele Péter Bátyámhoz. 
Regmecz die 3. Jul. 1805. 

(5 vagy 6 sor ki van hagyva.) 

A választásomra bizott Punchtmok. 
Először; hogy itélje-meg maga, ha szintén úgy lenne is a' dolog, 

Anyának azt mondani, hogy az csak félig igaz. 
Megbocsásson fiam uram magának; az afféle beszédeket csak az 

apjokának tartsa. 
Annyival inkább, hogy a mint a' maga levelében is megvan, igaz 

az, hogy úgy váltott jegyet, a' Gróf leányával, hogy én semmit sem 
tudtam arról, mindaddig, míg 4-dik Septberben lejővén, már mint vőle
gény, úgy mondta meg, hogy megházasodott. 

A' mi azt illeti, hogy azután megegyeztem benne, arról jobb ha 
hallgat, mert maga tudja ő legjobban, hogy az miért történt. 

A' mi a' több részét illeti ennek az ő punctumának megint elra
gadta a' fantázia; vigyázzon, hogy meg ne bánja. 

II. szór. Hogy minekutánna rajtam a' külön jószágért annyira 
impertinenskedett, minekutánna én elég világosan látom, hogy az őtet 
fenyegető veszedelemtől meg nem menthetem, tehát választására biztam 
ollyanokat, a' mellyeket jó lelki ismeretem szerint, megfontolván minden 
környülállásokat, mind reá nézve, mind reám legalkalmatosabbnak láttam. 
Ezekből válasszon, választását adja tudtomra, mert nékem is aratásom 
közelgetvén, le kell mennem további halasztás nélkül. Magáról kedves 
Sógor Uram előtt adjon mingyárt holnap Reverzálist írva mellyiket 
válassza, és hogy míg én élek, engem soha nem háborít, sem nem inge
rel, sem nem keserít, sem nem bosszant; még pedig sem világosan, sem 
alattomban, 's a testvéreit is, mocskolni megszűnik, hogy már valahára, 
mind a' testvéreinek, mind pedig kiváltképp nekem nyugtom, 's csendes 
békességem lehessen. 

A mi abbeli kívánságát illeti, hogy adjam tudtára, hogy a' Sem-
lyéni házamban lévő holmijét, 's marháim közzül marhájit, mikor és 
melly utón vegye külön, azt egyenesen magára bizom. Én semmijét nem 
hányom ki az utsza közepére; de minekutánna mind maga, mind az 
apjoka annyira vitték a' dolgot, azt most is declarálom, hogy nékem 



496 ADATTÁR. 

soha semmi alkalmatlanságom ne légyen. Ez nem azt teszi, hogy a 
házamtól eltiltsam; sőt én a magam eránt való tiszteletet ennekutánna 
is megkívánom; de az igaz tiszteletet. Hanem minthogy igen mehetnék 
volt külön, tehát menjen minél előbb. 'S ugy is mind a ketten rettene
tesen gazdálkodhatnának, tehát már ezentúl lássanak hozzá. Magam 
részemről kérem az Istent, hogy szentelje meg mindkettejeket jó erkölcs
csel, jó ésszel, jó szívvel; 's ha erántam tartozó kötelességeket teljesítik, 
áldja is meg őket a' legigazabb áldásával. 

Hagyjon békét már annak a' tavalyi k . . . . históriájának. Szánja, 
bánja-meg; ismerje meg magában; térjen-meg; hagyjon nekem 's azoknak 
bekét, a' kiket szemtelenül, igasságtalanúl vádol. Sem a' mostani házas
ságáról való bolond dicsekedésével, nekem mind szóval, mind írással 
örökre békét hagyjon. 

Ha ollyan jó és igen dicsőséges neki, miattam a s is buhat, 
de nekem soha csak a' legkisebb jellel, annyival inkább szóval elő ne 
jöjjön, mert a' mit kap, magának tulajdonítsa. Továbbá még azt adja 
lelkem Sógor uram neki az én nevemben tudtára, hogy a tavalyi fer
telmes undok cselekedeteiről hallgasson; engem sem azzal való beszédjé
vel, mentegetéseivel, írásával ne terheljen, mert a' mit ő cselekedett, 
annak magamban való tudása is engem megemészt. 

Én nem vagyok ollyan ember is mint az ő Nagyságos Ipája. Szé
pen nézheti Lubint. De oda Anettéje. így nevezte ő magát és k 
tavaly. 

A négy punctumban megjegyzett és kezéhez adatott, 's választá
sára bízatottakon kívül én sem mást, sem életemben, sem többet nem 
adok, sem többet magammal játszodtatni nem engedem, hogy ma így, 
holnap mást kívánjon tőlem. 

A' mit adok pedig, arra adósságot ne csináljon, mert ez csak élel
mére van általam adva, míg élek; holtom után ő is ugy mint a' többi 
a' kinek szinte ugy fekvő jószágot adtam, a javítás, a mit tesznek rajta, 
a magoké. A. Regmecz, die 3 a Jul. 1805. 

Árva Bossányi Susánna. 

Postscriptum. Beteg a felesége; hideg leli. Tán fiam uramat is az 
leli ? Regmecz enyém, mint Semlyén, akár mit mond az apjoka. Éppen 
<í tudja az én dolgaimat. 

Most is azt mondom, megszűnjön fiam Uram az olly bolond írá
saitól, mint ez a' mostani levele is. 

Jegyzések a Punctumokra. 

Megrettenvén ezen soron, felhánytam, mit irtam. A' textus ez; 
Csak azt az eggy czikkelyt fogom-fel, hogy én Asszonyomnak hire s aka
ratja nélkül házasodtam, 's a' Gróf Asszonyomnak híre 's akaratja nél
kül adta hozzám a leányát. — Asszonyain igen jól tudja, hogy ez csak 
félig igaz. Látván, hogy nem azt mondotítam, hogy az Anyám csak 
félig-igazat mond, hanem, hogy az, hogy én az Anyámnak hire s aka-* 
ratja nélkül házasodtam, csak félig igaz, nagyon megkönnyedtem. 
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'S tartván tőle, hogy azt csakugyan méltán vehette nehezen az Anyám, 
négy jó tónusú ember' discisiójára bíztam, 's absolválva vagyok általok. 

Ember vagyok én is; a' fájdalom, meg-nem érdemlett bánás engem 
is elragadhat, 's ha elragadott, ha vétettem, szivesen sajnálom 's bánom, 
's ezen vallás tételem légyen Asszonyámnak tökélletes elégtétel. De óhaj
tom, hogy mások is ártatlannak leljenek. 

Már ez bizony sok, ha arra emlékezik Asszonyám, hogy annak 
a' tiszteletet, 's háladatosságot érdemlő férjfinak, a' kit még Deczember-
ben magasztalt, egyedül azért, mert leánya 's veje dolgát Asszonyámnak 
szívére kötötte, még ott is, a,' hol elő sem kellene hozódnia, döféseket 
adogat. 

Nem megeggyezett, hanem örült Asszonyám neki — csudálko-
zoti rajta ! 

És így csak azért eggyezett meg benne, mert úgy Nagy Marist 
el nem vehettem. Születése ellen annyira nincs szó és nem lehet szó, 
hogy azzal Aszonyám dicsekedett is. — Erszényére sem lehet szó, hiszen 
neki nem szükség ezen tekintetben is, valamint szüléjinek a' kikészítése 
körül megmutatott kegyességek miatt, mások mellett pirulni. Melly cse
lekedet az, a' mellyet oda lehetne magyarázni, hogy ő mások felett 
héjázni akart ? 'S mit monda Asszonyám Dobsa Lászlónak eggy ollyas 
szavára, a" mellyre Dobsa László elnevette magát és Asszonyámnak e' 
mondására : hát nem mondtam ? azt felelte, hogy azt neki meg kell adni, 
hogy derék Asszony, 

Dienes felől ugyan ezt mondotta, midőn D. az Anyámnak remon-
strátiót tett, hogy tőle Keserűt elvette és nékem adta, a' mit én sem 
soha nem kértem, sem nem is óhajtottam. 

Én pedig azt látom világosan engem fenyegető veszedelemnek, ha 
továbbá is úgy maradtam volna, kivált férj és atya lévén, mint eddig. 

Az bizony rendes volna, ha én József öcsémnek, kinek koránt 
sem beszéltem el minden incultus emberhez illő cselekedeteit, Reverzalist 
adnék, hogy mocskolni megszűnöm. Engem' miatta a guta üte-meg, én 
miatta Regmeczről elkergettettem, én az ő cooperátiója által abba a* 
gyanúba hozattam, mintha eggy oktalan cselekedetet akartam volna 
elkövetni és mintha az ő ellenkezései is cselekedték, hogy azt el nem 
követtem; én az ő goromba 's gaz cselekedete után" neki bejelentem 
házasságomat, 's nem felel; megadom a' vizitet, 's vissza nem adja, 
egész asztalnál feleségestül eggyütt hozzám s feleségemhez makacs meg-
átalkodással nem szóllanak; cselekedetemet, szavaimat, hallattomra és 
hátam megett bohó magának tetszéssel, minthogy nem érti, kaczagja; 
az óhajtja, hogy a' szobaleányt vettem volna el, hogy a' maga Consil. 
's Ordin. VIspán leánya feleségének superioritását velem éreztethesse, 's 
ördögi gyűlölséget azzal magyarázza, hogy velem a mennyországban sem 
akar együtt lenni! 's ennyi utánna-járáson kivül még Reverzalist adjak 
neki, hogy nem mocskolom, azaz barátim köztt cselekedeteit el nem 
beszéllem ? — Az Evangyélium a' hetvenhétszeri megbántásokat el hagyja 
felejtetni, de, midőn valaki megátalkodik, úgy hagyja néznünk, mint 
Publicánust. 

Irodalomtörténeti Közlemények XII. 32 
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De mire vitte a' Gróf? 's mivel? a' levéllel vagy a' vizitával ? 
Annál eszesebb portiót nem foghatunk, azt mondják a' háznak 

legszorosabb barátjai is. 
Melly kegyetlen sarcasmus a melly itt az Isten kérését nyomban 

meg előzi! sőt melly nem áldás, hanem döfés az, a mellyet Asszonyám 
itten nem csak nekem már, hanem még annak is, a' ki azon kevés 
holnapok olta, a' miolta tagjává lett a' háznak, sem erkölcsét, sem szí
vét, sem eszét nem hozta talán gyanúba! Ah, ez keserves, kivált olly-
kor, midőn Anya vál-el a' gyermekétől. Kivánhatni-e az illy ének után 
igaz tiszteletet, azaz szereietet és hűséget ? 

De hogy kívánhatni azt, hogy én annak nemcsak érzésében, hanem 
megmutatása után is, hogy azokat nem érdemlettem, csendesen hallgas
sam a mocskot és bosszantást ? 

Miben változtam én meg azolta, miolta Gróf Török Lajosnak és 
Gróf Roggendorf Aloysiának a leánya feleségem? 'S ha az öcsém, a' ki 
most eggyszerre olly nagy kaczagója a' Státusok külömbségeinek, örül 
annak, hogy a' felesége Consil. 's Ord. V. Ispánnak leánya, nem örül
hetek-e én, hogy a sors nekem eggy már magában, már szüléjinek sze
mélyes tulajdonságai miatt becsülendő feleséget adván, pótolék gyanánt 
eggy régi famíliából eredő leányt, 's a' Pálffy Carolina unokájának gyer
mekét, 's a' Harrachok, Kolowrátok, Sternbergek, Götzenek rokonát 
adta ? — Ne hamiskodjunk, szólljunk igazat, úgy-e szégyeltük volna a' 
szobaleány atyjafiait 's származását: hogy ne örüljünk hát az ellenke
zőn. Ha Sophie Ragályi Sophie volt volna is, én megértem volna vele, 
•'s engem a' Grófi születés ugyan nem vont azon szándékra, mellyet a' 
Gondviselés megkoronázott. Én a személyt óhajtottam, mert hat vagy 
hét esztendős korától fogvást ismertem; 's azon örvendek, hogy a' házas
ság annak a' nagy embernek, a' kit religiosus tisztelettel tiszteltem, 
mintegy tulajdon fijává teve, — noha, igen is, azt szeretem, hogy eggy 
lépéssel elébb álló Kasztból származott. Asszonyám elfelejtette tulajdon 
érzéseit 's azzal vádol, hogy házasságomat sokfelé megírtam. Nem irtam 
volna e meg, ha mást vettem volna is, mint életemnek minden neveze
tes történeteit megszoktam írni barátaimnak? Azt, hogy a' Sophia test
vére Szatthmári Fő Ispán Báró Vécseinek vette-el a' leányát, Asszonyám 
maga parancsolta beszúrni eggy bizonyos levélbe. 

Ez mutatja, hogy Sophinak, a' ki hlyeket nem hallott annál a' 
háznál, a* hol neveltetett, nem vala bátorságos Májusban visszatérni 
Semlyénbe. — József öcsém még valami nehezebbet hallott, hogy a' 
feleségét őrzötte. Dienes öcsémnek pedig meg vala már Vice Ispán korá
ban izenve, hogy őtet nem.azért sz . . . ., hogy . . . . A' gyermeknek szent 
tiszte a' szülék' meztelenségeit elfedni. Tanúm Bárányi úr, tanúm a' 
Bárczaynak írt levél, és minden, hogy az Anyámat, még a' "fájdalom 
kiömledezéseiben is megkíméltem, de a' hol illyeket lehet hallani a' 
gyermeknek, ott nem bánhat tanácsosabban, mintha megyén. 

Asszonyámra provokálok, hogy a' nem csak nekem, de Asszo-
nyámra is igen kedvetlen textust én soha sem illettem megházasodásom 
olta, Asszonyám hozta elő, 's a' 1 Lubín és Anette 's holmi 
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•effélék nem arra valók, hogy megnémuljak mentségemre. Még most is 
faggatja Asszonyám a' cselédjeimet 's engem gyanúba 's előttök nevet-
•ségbe hoz általa, ha Miskolcz táján voltam e azon Uri háznál a' hol 
•a' leány van ? 

íme még most is k ! 
Ezt a' levelet az Anyám mással íratta le. — Mással! mondom. — 

Ezekhez ezt vetette tulajdon kezével. 
Én csináltam e mindég új meg új kívánságokat ? Széphalmot elvet

ték. A' puszta Curiát és a' mellette való földet ide adta Asszonyám, 's 
•a' föld ismét el van véve. 

Keserűt adta lakóul; de Dienes öcsémnek két — impertinensnek 
nevezett -— leveleiből láthatta az Anyám, hogy igaz az, a' mit tőlem 
hallá, hogy neheztel;. 's okos cselekedet volt volna e, coliisióba jönni vele ? 

Miben van nekem luxusom ? Cselédben ? lovakban ? ruhában ? mibe 
kerül a' feleségem ? nem ád-e neki az atyja esztendőnként annyit, hogy 
a' mi jól kikészült ruházatjaihoz kívántatik, megszerezhesse ? városba 's 
idegen helyekre futkározásban ? Vendéglésekben ? — Fogja e valaki hinni, 
hogy eggy testvérem a' minap azt a' tanácsot adta, hogy mérsékeljem 
a postaköltséget ? — De adósság nélkül még eddig sem a' kamarát nem 
fizethettem, sem marháim számát nem szaporíthattam; pedig szaporítá
som szembetűnő; sem más speculatióba nem ereszkedhettem. 

Ennek magyarázat kell. — Sophie Május ólta Júliusnak végső 
napjáig veszedelmesen beteg lévén, s terhét nehezen hordván, nem ülhe
tett kocsiba, 's ámbár megértette az Anyám feljövetelét, Regmeczre nem 
ment. — Ezért neheztel az Anyám. 

Én vévén azon irtóztató levelet, mely itt pag. — fordul-elő, 's 
hallván, mint bánt Anyám a' Gróffal, veszedelmesnek tartam Regmeczre 
menni, a' hol József öcsém nekem botot igért, 's öszvekapásra provocált — 
veszedelmesnek Asszonyám elibe, a' kin megtörtént, hogy a' már anyává 
lett gyermekeit pofon verte, még pedig mások előtt, 's az elmúlt szüre
ten azt mondotta, hogy bánja, hogy engem lakodalmam előtt két héttel 
meg nem veretett. — Valamint mindenben az Anyám ebben is másra 
keni a' tűzcsinálást. Most a' Gróf és Péchy Sándorné húgom forog 
gyanúban. 

Azt mondám feljebb, hogy nem nyughatván meg azon levélben, 
a' mellyet Péter Bátyám íra a' Conditiók dolgában az én kérésemre, 
Asszonyámnak magam is elkezdettem írni eggyet, midőn Péter Bátyám
nak eszébe juta, hogy velem olvastassa-meg a' ma vett levelet. Ezen 
elrémültem. Melly keserítések 's alacson}' hántások! és azt más kezével 
írva! Osztán ismét világosan mondja, hogy nem ád semmit mást. Azon 
felyül tehát, hogy haszontalan volt volna a' Conditiók' megváltoztatá
sára kérni, a' s . . . . batatas etc., azt kívánták tőlem, hogy ne feleljek, 
's nem feleltem. De Péter Bátyámnak engedelmével a' levelet, minek
előtte Regmeczre az inas által vissza küldetnék, lemásoltam 's magát a 
levelet szignáltam, az az reá írtam láttam és párját vettem. 

Midőn az Anyám Júniusnak — — Semlyénből Re'gmeczre fei-
32* 
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jött, nem szólla nekem semmit, hanem Bátyám Kövér Imre Urnái leszál
lott, 's eggy levelet ada kezébe. ímhol van az: l 

Megköszöntem levél által adományát, 's közelgetvén az aratás' ideje, 
Júl. 7-dikén Kázmérból elindultam, hogy ámbár ezen levélben nekem 
nemcsak a' vetés, hanem annak felvétele is meg vagyon ígérve, a' munka 
idején jelen legyek; és azért is, hogy holmimét öszvepakkoljam, 's egy
nehány ízben előfordulván a' levelekben a' parancsolat, hogy időhalasz
tás nélkül menjek a' háztól, elhurczolkodhassak. 

Látván ugyanezen levelekből a' Sophie eránt való gyűlölséget,, 
látván, hogy Asszonyám most olly tűzben vagyon, hogy vele nem bátor
ságos szóllani, Sophieról többé nem emlékeztem és egész Júl. végéig, 
midőn lebetegedése miatt Semlyént elhagyni kéntelen valék, ámbár a 
reggeli *s ebédkori kézcsókok el nem maradtak, néma voltam. 

A Semlyénben való mostani mulatásom' első hetében a kocsisom 
Vincze István, a' kit Asszonyám nekem maga engedett kocsisnak Nyiri 
István után, mindég Kólyon tartatott. A gabona ez' idén a' sok esőzés 
miatt még arathatatlan lévén elnéztem, hogy ott van. De midőn Júl. — 
d. már aratásomhoz akartam fogatni, 's Szombaton az Anyám a' bérest 
hozzám beküldi tudakozni, hogy mit izének Kólyra ? azt feleltem, hogy 
kocsisom jöjjön haza elmúlhatatlanúl. — Meg sem álmodtam, hogy 
Asszonyám őtet nékem bosszantásomra tartja ott. — Más nap az Asz-
szonyám kocsisa méné oda, 's az által is izentem neki. — Estve már ágy
ban valék, hallom, jő a szekér; kikiáltok, 's felel a kocsis, hogy nincs 
Vincze. — Miért nincs ? — Elfelejtettem, úgymond, neki megmondani 
az izenetet. — Én hétfőn reggel a' Lovászt eggy üres lovon értté kül
döttem ; eljött 's azt a hírt hozta, hogy Asszonyám oda irott parancso
latot külde, hogy 50t vágat reá, ha haza mer jönni. 'S ezért nem jött az. 
Asszonyám kocsisával. — Vincze nekem kévéket kötözni kellett, és tudja 
az egész Semlyén, hogy nála nélkül fel nem vehettem volna vetésemet.. 
Végre 31 d. Jul. elhagytam Semlyént, *.s kevésbe múlt, hogy későn nem 
jöttem Kázmérba, mert hat nappal azután, hogy felértem, megszületett 
a' lejányom. 

Asszonyám megígérte, hogy felvéteti a' vetést, mellyel megajándé
kozott. Azonban azon eggy hét alatt, a' meddig az aratáshoz a' szem 
éretlen volta miatt hozzá fogni nem lehetett, mindennek beszéltté, hogy 
ha ott vész is, nem nyulat hozzá. 30 Rftot csakugyan ada munkára,, 
és azon a 60 kereszt 7 kévés 's a' 30 kereszt ismét 7 kévés tábla 's 
eggy darab a' harmadikban felmunkáltatott, de egyszersmind a' pénz. 
mind fel is ment. 

Vinczét ismét azzal a' parancsolattal küldém vissza, hogy aratá
somhoz lásson, 's magamnak sem szekerem, sem béresem nem lévén, a* 
Gazdát emlékeztesse, hogy tegye a' mit kell. Az eggyik tábla úgy is. 
felében vala szántva, 's annak behordásával is tartozott vetője. 

1 A levél beigtatása itt is elmaradt a kéziratból. Közlő. 
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Asszonyám az alatt szinte munkául tette magának, hogy a' Grófot, a 
Grófnét 's házokat kissebbitse. Midőn a' Palatínus a' Semlyéni erdőkben 
a' Bihari Deputátió által várattatott, Péchy Mihályné, Fráter Pálné 
és Ferenczné Asszonyomnak sok ideig házokat festette nevetséges szí
nekkel. 

Rég olta tart már az ízetlenség Asszonyám és a Sógorunk Bátyám 
Péchy Sándor Uram háza köztt. Én tudom mit köszönhetek csak a' 
tavalyi históriáimban is testvéreimnek: de a' húgom házasságom olta 
barátsággal viselte magát erántam, 'a én a' ki nem szoktam várni a' 
megelőzést a' megbékélésben, és a' ki akár bántó találtam lenni, akár 
bántott, magam teszem az első lépést, mint mind Józsi, mind Dienes, 
mind Laczi, mind Susi eránt most is tettem, elfelejtettem a' mi esett, 's 
•a' húgomhoz, kivel eggy faluban lakom, eljártam. Ezt az Anyám ellen
zetté, és mihelytt kimentem a' háztól, mingyárt utánnam küldözött, nézni 
hogy oda mentem-e? Pünkösd napján ez' idén, minekutánna sok eszten
dők olta nem volt a' templomba, bement 's Úr vacsorájával élt. Én 
elvégezvén az isteni tisztelet actusát, kijöttem a' templomból; az Anyám, 
látván hogy megyek, vissza fordult a' háta megett ülö leányhoz, 's meg
parancsolta, hogy jöjjön nézni nem megyek e Péchy Sándorhoz. 'S a' 
Templom látta mi esik, sokan hallották szavát. — 'S ez a' szeretet 
úldozatjakor ! 

Ez a' leány eggykor, midőn meghallaná, hogy a' Csizmát reggel 
behozó inasomtól azt kérdem, ha volt-e az istállóban ? 's a kocsis meg
vakarta-e a lovakat ? mingyárt hírt vitt; úgy hogy a' beszédet az éppen 
kiforduló inas maga hallotta, 's maga beszállté el nekem. Felöltözvén 
magam téptem-meg a lyány fejét érte; 's midőn az Anyám haza jött 
elébe mentem, elbeszéltem, hogy a' lyányt megpofoztam, 's éreztettem, 
hogy én nem vagyok eggy 13 esztendős leány vigyázása alatt. 

Ezek tiszteletlenségre magyaráztathatnának: de mit tegyek ? illik-e 
az Anyámmal haszontalan remonstratiókra fakadni, hogy a' spionirozta-
tás, és ellenem való keménységeknek cselédekre való bízása engem is, 
magát az Anyámat is megalacsonyítják ? nevezetesen a' Templomban 
elkövetett dolog rettenetes eriticákat szül? Kéntelen voltam éreztetni, 
hogy Bossányi Ferencznek 's Comáromy Juliannának unokája lévén Sem
lyenben otthon vagyok. 

Öszvepakkoltam holmimét; írtam Fráter László Úrnak, hogy adja 
nekem árendába a' Semlyéni házát. Meg van levelem csomójában a' 
felelete. Bátyám Péchy Imre Urat kértem, hogy méltóztassék holmimnek 
szállást adni. Azt felelte, hogy az Anyámat nem akarja általa megbán
tani. Nem lévén magamnak szekerem, Semlyenben a' mezei munka miatt 
szekerest nem remélhetvén, magamnak Kázmérba a' Sophie közelítő lebe-
tegedése miatt sietni kellvén, letettem a' szándokról, 's mindent öszve-
kötve, elpakkolva, ott hagytam. 

A lyányom Aug. 8 d. megszületett 's 9-dikben Báró Splényi 
Manczi kisasszony karjain Iphigenia név alatt megkereszteltetett Még 
azon nap megírtam a' levelet Asszonyámnak, s Dr. Szent Györgyi Úrhoz kül-
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döttem a' Debreczeni vásárra induló újhelyi kereskedők által, tudvánr 
hogy a* Vásárban lesz. Magamat 'a a' leányomat ajánlottam anyai kegyes
ségébe, Sophieről, 's szülejiről hallgattam.1 

Ezen, még eddig teljesen ismeretlen Kazinczy-kéziratokat a gróf 
Vay-család berkeszi könyvtárának rendezése alkalmával fedeztem föl, a. 
könyvtár kéziratai között. A család birtokába valószinüleg gr, Vay Ábra
hám idejében juthattak, kinek neje Kazinczy Zsófia volt és így nagyon 
közeli rokonság kötötte össze a két családot egymással. Ezen »Följegyzé
sek« képezik — időrendben — az Írások első részét s ugyanezzel együtt, 
voltak a közlés többi darabjai, egy naplószerű följegyzés, a »Széphalom« 
czímű önálló dolgozat, egy másik rövidebb kézirat és a különböző idő
ből való levelek, Kazinczy, az anyja sz. Bossányi Zsuzsanna, a testvérei 
és nagybátyja levelei stb. 

Irodalmunk történetének ismerői előtt feleslegesnek tartom e kéz
iratok értékét s fölfedezésük irodalomtörténeti fontosságát méltatni. Érde
kességüket még az is emeli, hogy Kazinczy életének épen azon ide
jére vetnek legtöbb világosságot, melyről még eddig legkevesebb tudomá
sunk volt. Ez az idő a fogságából való kiszabadulása és házassága közti-
évekre, továbbá családi életének első idejére esik. A följegyzések talán 
nem is lévén arra szánva, hogy valaha a nagy közönség színe elébe 
kerüljenek, a legnagyobb részletességgel és őszinteséggel vannak megírva. 
Az anyja és testvérei József és László által üldözött, sokszor vérig sér
tett Kazinczy Ferencz ezen írásaiban Önti ki keserveit, melyek sokszor 
méltatlankodássá fokozódnak. De — és ez mutatja az ő nagy lelkét — 
még az anyja legnagyobb igazságtalansága, vagy a testvér legdurvább 
sértése után sem szűnik meg benne az anya iránti tisztelet s a testvérei 
iránti nemes érzés. Kazinczy egyéni jelleme csak ezen kézirataiból ismer
hető meg igazi nagyságában és egész alakja még egyszer olyan magasra 
emelkedik az utókor előtt, ha igazi martyrsagig menő szenvedéseinek 
történetét olvassa.2 

Közli: DÉKÁNI KÁLMÁN. 

ADATOK AMADÉ LÁSZLÓ ÉLETÉHEZ. 
Negyedik és befejező közlemény. 

Inclyta Tabula Regia Iudiciaria. 
Invitus quidem, extrema tamen necessitate adactus Inclytae Tabu

lae Regiae humillime representare cogor: Oualiter Genitor meus, Illustris-
simus condam Dominus Antonius Amadé Liber Baro de Várkony ann» 
adhuc 1702. Illustrissimam Dominam Mariam Rosaliam Horváth Simon-
csics Dominam utpote Genetricem meam, in perpetuam thori vitaeque 

1 Itt megszakadnak a följegyzések, de hogy folytatásuk szándékában volt 
Kazinczynak, azt mutatja az egésznek befejezetlensége. Közlő. 

2 Közlőnek nagybecsű fölfedezésére vonatkozó ezen tájékoztató és ismer
tető sorai az első közlemény elejéről tévedésből elmaradtak. Szerk. 




