
ADATTÁR 

Egyed Emese 
BARCSAY ÁBRAHÁM LEVELEI 
KÁROLYI ANTAL GRÓFHOZ ÉS FELESÉGÉHEZ 

A Károlyi nemzetség budapesti levéltára hatot őriz Barcsay Ábrahám gróf Károlyi 
Antalnak illetve feleségének, báró Harruckern Jozefának küldött leveleiből. 

Utalt már rájuk Takács Sándor a Vasárnapi Újság 1904. 50. számában. Forrásairól 
azt írja, hogy „az itt felhasznált levelek és iratok a bécsi udvari kamara és a Károlyi 
nemzetség levéltárában találhatók" (I m. 857.). Takács összesen ötlevélre hivatkozik, 
ebből három található a Károlyi nemzetség levéltárában (a másik kettő is a már említett 
címzettekhez szól); szövegközlésében nem törekedett filológiai pontosságra, célja nem 
is volt több, mint irodalomtörténeti adalék olvasmányos felmutatása. 

A levelek teljes szövegének és a teljes sorozatnak közrebocsátásával igyekszünk 
ezúttal kiegészíteni a Barcsay-misszilisek eddig ismert és feldolgozott csoportját. 
Barcsay sok levelet írt mozgalmas élete folyamán, és ha nem akarjuk (anakronisztikus 
irodalomeszmények múltbavetítésével kizárni a levélszövegeket a művészi próza 
fogalomköréből, bízvást állíthatjuk; Barcsay versei és levelei ugyanannak a kiművelt, 
érzékeny belső világnak szöveggé szervezett kifejeződései; ebben a testőríró Barcsay 
rokon Orczy Lőrinccel, Ányossal, Bessenyei Györggyel. 

Az alábbi levelek 23 évet fognak át Barcsay kalandos életéből. Az első szöveg 1772 
májusában kelt: a harmincadik életévén túljutott pedáns katona híradása a táborozás 
fényéről a magasrangú és dúsgazdag honfitársnak. Az utolsó levél a száműzött, 
kegyvesztett, megtört, politizálni már nem kívánó birtokos nemes kétségbeesett jelzése: 
esedezés főúri pártfogásért. 

Az első négy levél címzettje gróf Károlyi Antal (1732-1791), akinek pályája az 
aulikus nemesség nem egy tagjára érvényes sikertörténet. A császári királyi kamarás 
mint kapitány kezdte a gróf Károlyi huszárezredben. 1753-ban alezredessé lépett elő, 
1755-ben mint gyalogsági ezredest tették át gróf Esterházy József gyalogezredéhez. 
1758-ban vezérőrnagy lett, 1759-ben Szatmár megye örökös főispánja és a Mária 
Terézia-rend vitéze. 1774-től altábornagy, 1775-ben magyar királyi főtárnokmester volt. 
Közben 1760-tól a hétszemélyes tábla közbírája, a gróf Bethlen Farkas által 1741-ben 
felállított magyar gyalogezred tulajdonosa (1763-1791), 1766-ban valóságos belső titkos 
tanácsos. 

Ő volt 1777 és 1782 között a váradi és az ungvári kerületi iskolák főigazgatója. 1787-
ben a magyar királyi nemes testőrző sereg kapitánya. 1787-ben táborszernaggyá lépett 
elő, halála előtt, 1790-91-ben az aranygyapjas rend vitéze címet is megkapta. 

E közjogi és katonai méltóságok indokolják a levelek tiszteletteli hangnemét (ehhez 
fogható távolságtartás, meghitt szavak kerülése nem jellemző az ismert Barcsay-
levelekre; még Széchényi Ferenc horvátországi bánná való kinevezése után sem 
használ ilyen hivatalos és hideg levélstílust az „elegáns poéta"). Különben maga Orczy 
Lőrinc is, aki korábban pajtásának címezte Károlyi Antalt, hiszen katonaélményekkel 
teli közös ifjúság kötötte össze őket, leveleiben fokozatosan áttért a rangkülönbséget 
elfogadó és hangsúlyozó megszólítási formákra. 
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Károlyi Antal határozottsága, tekintélyt parancsoló egyénisége verseket is ihletett: 
Husztthy Sámuel Ódáját, Révai Miklós Lantversát, mecénásnak kijáró tisztelet derül ki 
ezekből is. 

A két utolsó levél címzettje báró Harruckern Jozefa (1741-1802). Ő 1757-ben lépett 
házasságra Károlyi Antal gróffal. Anyai ágon Belgiumból származik. Gyakorlatilag alig 
tartózkodott a nagykárolyi kastélyban. Szívesebben élt a mozgalmas bécsi udvarban 
vagy anyja petzingi birtokán. 

A művészet és a művészek nagylelkű pártfogóját megillető köszöntőt ő is kapott 
például Metastasiótól, a kor divatos költőjétől, aztán a deákos tudományú Révai 
Miklóstól (ez utóbbié címe: Harruckern Josépha báró Asszonynak Károlyi Antal özvegyének 
szerentsés uj esztendőt kivan (Bécs, 1792). 

Barcsay ezredes Laibachból való ideiglenes szabadulását ugyan nem járta ki az 
özvegy bárónő, de feltehetőleg segített megakadályozni a kegyvesztett poéta és katona 
visszatoloncolását a garnizonba, netán a megtorlást; elvégre Barcsay engedély nélkül 
távozott (feleségestől) Laibachból. Bizonyára a Károlyi-kapcsolatoknak is köszönhető, 
hogy Bethlen Zsuzsanna, Barcsayné kijárhatta Bécsben a gráciát, hogy többé se rebellis
nek ne tartsák Barcsay ezredest, se dezertőrnek; s hogy békén hagyják erdélyi birtokain 
haláláig. 

1. 

Bánkesze 3dik May -772. 
Kegyelmes Uram! 
Vissza vonó akaratos Sorsom ellenkeztette hajdon Excellentziádnak hozzám járu

landó kegyességét midőn önnön nevét viselő Nemes gyalog ezeres Seregben nagy 
előmenetelemmel által kivan vala tenni. E vak rendeléseknek ebbéli tetteket hasztalan 
már nemis visgálom. Sőt ama köz mondással vigasztalom magamat, hogy t.i. a változ
tathatatlan dolgoknak leg főbb boldogsága a feledékenység. De ámbár ugy tőrténtis 
hogy akkori szép reménységemben meg csökköntem, mindazonáltal én Excellentziád 
régi dicsösséges Nemének s maga személlyes Uri Nagy érdemeinek nem kevésbé 
vagyok hiv tisztelője, és örökös elkötölezettye. 

Ezen alázatos és szives indulatomtól viseltetvén kívánom mostis alázatosan jelente
ni, hogy múlt Holnapnak tizen ötödik napjától fogva Excellentziád Megyeri Dominiu-
mába ezen Bánkesze nevezetű faluba vagyok quartélyba:1 mennyi ideig lehessen itt 
való mulatásunk ugyan még eddig bizonytalan, mivel a szomszédságban fekvő Lőven-
stein könnyű Lovassainak már parancsolattyok érkezett, hogy el indulásra készek 
légyenek, de hova az nem tudódik.2 

Mellyel magamat Excellentziád tapasztalt kegyességébe alázatoson ajánlván vagyok 
Kegyelmes Uram Excellenztiádnak 

igen alázatos hiv szolgája 
Barcsay 

1 A levél jelzete P 398/4208. Kívül feltört piros pecsét. Barátjának, Radvánszky Jánosnak így írt 
április 15-ikén: „Ma minden portékámat általvitetem Bánkeszi nevű faluba, mely is lészen kvártélyom 
... Ott a tót nem ember, a német nem úr, ott körülbé mást nem ismernek, hanem a gróf Károlyit". 

2 Nemsokára megtudta. Május 10-ikén már közli is Radvánszky Jánossal: „Én ezen holnapnak 
tizenötödik napján seregemmel Nyitrára megyek és 27-ig ott leszek, mivel mustránk lészen." 
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2. 

Uram! 

Tavaj a császár, ez idén a királyné mint egy fogadásból vették magokra, hogy 
mellyik ruházhat közüllük nagyobb becsületet Excellentziádra. A császárnak ezeres 
hadnagya lenni ugyan szembe tűnő, de a paszományos fejér kabátot én csak szolgaság 
súlyos tzondrájának tartom: azért engedje meg Excellenztiád, hogy királynénknak 
utolsóbszori végezésén, mellyel a Styriai fajzatot földig alázta, a grifet pedig égig 
emelte, engedje meg mondom, hogy azon egész Nemzetemmel edjütt örvendhessek. 

Énis Excellentziád Groff Hadiknál tett közbenjárásának óhajtott gyümöltsét minden 
nap várom; sőt már előre azon búslakodom, hogy illy drága vásárlásom után, vallyon 
maradé még valami vasas sebembe hogy tarsalyt köthessek oldalomra? s ha nem 
marad, kihez folyamodjam? Lássa Excellentziád leheté valaki egész magyar világon, 
ki előtt illy gyónásomért kevésebbé pirulhatnék, mint az előtt, kinek ujjabb ujjabb 
jóságos-cselekedetei a tiszteletet minden gyanútól meg mentik; és ha vethetemé 
reménységemet másban, mint olly dicső személlyben kinek hizelkedés nélkül mondha
tom hogy holtig legyek úgymint Excellentziádnak 

Bécsben Böjtelő Havának 14dik Napján -775 
Leg alázatosabb hiv 

szolgája 
Barcsay4 

3. 

Kegyelmes Uram! 

Excellentziádhoz viseltető méjj tiszteletemnek és hiv kötelességemnek bizonvitására, 
engedje meg Extzellentziád bátorkodjam ezen alázatos jelentésemmel udvarolni, és 
kegyes személlyitől lett távozásomat leg alább azzal enyhíteni, hogy szerencsés meg 
érkezésemről és még életben létemről azt tudósithassam, kinek hozzám mutatott 
grátziája, ugy szólván gyermekségemtől fogva, elmémnek és minden igyekezeteimnek 
volt leg főbb gyámolitója. 

A mi a nemes Testőrzők számára vejendő Lovakot illeti,5 azoknak vásárlásában 
még el nem indultam, hanem mindig hollétekről tudakolódtam, holnap pedig, Isten 

3 A griff a Károlyiak címerében látható karvalyra, közvetve az új - magyar királyi fő tálnokmes-
teri - méltóságra utal; a földig alázott styriai fajzat pedig a Garázda-nemzetségből származó Teleki 
család, amellyel a Barcsayak történelmi, dinasztikus eredetű viszálykodásban álltak. 

Barcsay már a hetvenes években szeretett volna előbbre lépni a katonai ranglistán. Ezt alakulatánál, 
a Toscana (Lipót-féle) dragonyos ezrednél csak igen sokára remélhette. Leginkább a székely huszárez
redbe kívánkozott, hogy közelebb élhessen otthonához, ehhez lett volna szükség Hadik tábornagy a 
főhaditanács elnöke jóindulatára. 

A levél jelzete: P 398/4209. Kívül a letépett pecsét nyoma és Barcsay sajátkezű névaláírása. 
4 Időrendben ide illeszkednék a Takács által egészében közölt, Károlyi Antal grófnak címzett levél: 

Altona, 1787. október 24. 
5 A levél jelzete: P 398/4210. Kívül: 791 10 a febr. B. Révay Colonellus (kétszer áthúzva). Más 

kézírással: Barcsay Ábrahám levele gróf Károlyi Antal tábornagyhoz. A levél kézírása minden kétséget 
kizáróan Barcsayé. 

A testőrök kötelezően szürke vagy fehér lovainak beszerzésével nem egyszer bízta meg a testőr
gárda parancsnoka éppen Barcsayt (aki 1790-től a drasgonyosoktól visszakerült - ezredesi rangban -
a testőrséghez); Barcsaynak magának is voltak tenyészlovai Aradon, és jól ismerte a számbajöhető 
erdélyi méneseket. 
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segedelmével azoknak látásokra és fel keresésekre megyek: Mihelyt végezhetem 
utazásomat, annak foganattyáról lészen szerentsém Extzellentziádnak jelentést tenni. 

Ide való, és szomszéd Török tartományokból érkező hirenk többnyire mind hábo
rúra és hadra való készületekkel fenyegetnek: Mi ugyantsak keveset félünk, mind a 
homályba borult Török holdnak gyenge sugarától6 mind a sok győzedelmek által, már 
utolsó pihegésre jutott Oroszok hires Asszonyától. Risit Connubia Clotho Betica, et - fatis 
expunxit amores. 

Extzellentziádnak kegyességiben magamat alázatosan ajánlván a leg igazabb és 
leghívebb tisztelettel maradok Kegyelmes Uram Extzellentziádnak 

Maros Sólymos 16dik Februarius -791 
elkötött alázatos 

szolgája Barcsay 
óbester 

4. 

Kegyelmes Uram! 
Extzellentziád kegyes tettzéséből réámbizni méltoztattott ezen Nemes Testőrzők 

osztállyával mái napon ide szerencsésen megérkezvén, és már a Prágai útnak felét 
hátra tevén7 főbb kötelességemnek tartom Extzellentziádnak jelenteni, hogy egyéb 
ujjság nem történt, hanem Pertzel Hadnagyot minden napi hideglelése miatt, melly a 
nagy melegekre nézve talán veszedelmes lehetne, ezen városban kelletik hagynom; 
olly rendeléssel mindazáltal, hogy ha egéssége fogja engedni, a kivánt időre szolgá-
lattyánal tellyesitésére Prágába meg jelenjék. 

Egyéb aránt, mivel a Tiszt Uraknak eddig való magok viselete egész ditséretet 
érdemel, bátorkodom őket, velem edjütt, Extzellentziádnak a grátziájába ajánlani; kik 
szüntelen szivünkben hordozván Atyai Kegyes oktatásait, engedelmes háládatossággal 
kérjük egyszersmind az Egeket Extzellentziád drága napjainak hosszabbitásáért: melly 
méltó és szives esedezést midőn részemről sok ezerszer kettőztetném, a leghívebb méjj 
tisztelettel maradok Extzellentziádnak 
Költ Igláuba 16dik augustus 1791 

legalázatosabb igaz szolgája 
engedelmessé Barcsay 

óbester 

5. 

Kegyelmes Asszonyom! 
Extzellentziádnak eleitől fogva, de mindenek felett, ezen most nem régen rossz

akaróim által ellenem támasztott utolsó veszélyben hozzám mutatni méltóztatott nagy 

b A Laudon tábornok vezette császári sereg 1789 októberi belgrádi győzelme Barcsay katonai 
önérzetét is növelte; a csöppet sem dicsőséges sistovói béketörésre csak (1791) augusztus 4-ikén került 
sor. 

7 A levél jelzete P 398/4211. A párja Iglán (Takács helytelen olvasata) 1792 nyár keltezéssel olvasható 
Takács már idézett cikkében (kivonatosan). 

A prágai utazás célja Lipót császár cseh királlyá koronázása volt. Barcsay testőrezredes nős volt már 
ekkor, így írt erről feleségének, gróf Bethlen Zsuzsannának: Colin, aug. 21. „A Császárt ma estére ide 
várom, de nem tudom még, itt marad-e vagy tovább megyén." 
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kegyessége ösztönöz alázatos kötelességemnek tellyesitésére, és bátorít egyszersmind 
további sorsom iránt téjendő ezen alázatos tudósításomra. 

Jelentem e szerint Extzellentziádnak, hogy ez előtt három hetekkel Grófnémmal 
edjütt ide meg érkeztem, minekutánna egésségemben történt változásom miatt, két 
hellyeken három napokig feküdtem volna. Az elmúlt egész héten hasonló volt sorsom. 

Erdélyből érkező tudósításaink nem kevésbé szomoritanak naponként. Nyilván 
ellenségeim meg nem elégedvén eddig történt romlásommal, bal híreknek terjeszté
sével hazámbanis kivánnyák űzni alatsony mesterségeket. 

Tselédjeim meg hallván külső országban lett maradásomat, engedetlenségre vete
medtek. Nem tudatik még, hogy általiaké vagy más rossztévők által, egy jó zárak alatt 
lévő teli kamaránk fel verettetett és meg lopattatott. Az után nem sokára két lovász 
legényünk el szökvén minekutánna a Banatus széllyin elfogattattak volna, Libériástól 
edjütt katonáknak assentáltattak. 

Hlyen, és ezeket követhető szomorú és káros történetekkel Extzellentziádot busitani 
nem akarom; azon esedezem egyedül, hogy ezeket ő Felségének elejiben terjesztvén, 
hathatos pártfogása által királyi hivét arra birni méltóztassék, hogy a fő Hadi Tanáts-
nak már Bétsben küldött kérésem szerint, hat holnapi szabadsággal haza menetelre 
engedelmet nyerhessek. 

Tudom, hogy ellenségeim ezen igen méltó és igaz kérésemet, ha lehet meggátolni 
kivánnyák, de Isten után Extzellentziádnak közbenjárásában vagyon bizodalmom; 
annyival inkább, hogy Extzellentziádnak több nagy jó Uraimmal tett javaslásokra 
fogadtam el* ezt a mind egésségemre mind jószágomra nézve utolsó romlást okozó 
szolgálatot.8 

Ezzel, midőn Társom, ámbár esmeretlen, Extzellentziádot általam alázatosan tisz
telné,9 én, a háládatosságnak és örökös tiszteletnek leg szentebb érzékenységeivel 
holtamig maradok 

Láibach 26dik 9bris -795 
Kegyelmes Asszonyom Extzellentziádnak 

legalázatosabb hiv 
szolgája Barcsay 

oberster 
* tsak kevés időreis10 

6. 

Kegyelmes Asszonyom! 
Ezen már szinte lefolyó holnapnak 9dikén hozzám botsátani méltóztatott Kegyes 

Válaszából szives sajnálkodással értettem Extzellentziádnak egésségének gyakran 

8 A levél jelzete: P 398/4213 Kívül: Barcsay Óbester Eo Excellent. Intercessióját kéri 6 holnapi hazc 
menetele érán t. Piros pecsét feltörve. 

Barcsay levélbeli szavai fölkeltik a gyanúnkat; e szerint a véget érni nem akaró, példa-staruáló 1795 
ös büntetések elől nem büntetőállomás-csere, hanem jóakarói tanácsa vitte a sokak rokonszenvét élvezc 
főtisztet a távoli garnizonba. 

' Bemlen Zsuzsanna ezt írta egy keltezetlen, 1791-re datálható levelében: „ha azt érhetem méj 
egyszer, hogy találkozhatunk, soha többé el nem maradok magától, akármit tsinál velem". Kicsii 
múlott, hogy sorsuk nem lett a Batsányi-Baumberg házaspáréhoz hasonló. 

10 A levél jelzete P 398/4212 Kívül: özv. gr. Karolyi Antalnéiioz szül báró Harruckem jozefalioz. Más ké; 
írása: respons 5a Januar 796. 
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történő változását. Melynek jobbulásáért és tökélletes helyre állásáért Társommal edjütt 
Ki Extzellentziádot alázatosan tiszteli, naponként esedezünk. 

Kivánnyuk egyszer s mind, és most óhajtva könyörgésünkbe foglaljuk mind a 
ketten, hogy ezen bé álló ujj esztendőre Isten ő Szent felsége szerencsésen fel virraszt
ván Extzellentziádot hosszú időknek szerencsés elérésével Méltóságos Uri Házának 
kedvesseivel edjütt, állandóul szeresse és boldogitsa. 

A mi az én mostani itt létemet, és minden tekintetre nézve igen káros környülál-
lásaimat illeti, azoknak emlékeztetésével Extzellentziádot nem terhelem személlyesen. 
Előbbeni könyörgésemis tsak oda tzélozott, hogy a felséges Udvarnál és egész városba 
ki terjedett nagy tekintetű esmeretségei által pártfogásomat és védelmemet eszközölni 
méltóztassék; melly világ előtt esméretes kegyelmességéhez mostis bizakodva folya
modni bátorkodom, Lévén holtomig a leg hivebb és leg tökélletesebb méjj tisztelettel 

Láibach 3odi xbris -795 
Extzellentziádnak 

legalázatosabb 
tisztelője szolgája 

Barcsay 
óbester 
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Deák Eszter 

MÁRTON JÓZSEF ÖT LEVELE SIGMUND BERCHTOLDHOZ 

A brünni Országos Levéltárban gróf Sigmund Berchtold hagyatékában találhatók 
Márton József levelei a gróf számos más magyarországi és bécsi levelezőpartnereinek 
levelei között.1 

A Berchtold család az egyik legjelentősebb morvaországi osztrák arisztokrata család, 
mely családi kapcsolatai és szellemi-kulturális tájékozódása révén egyaránt kötődött 
a cseh és magyar nemességhez illetve környezethez. A 17. századtól kezdve kerültek 
rokoni kapcsolatba a Serényiekkel, Forgáchokkal, Telekiekkel, majd a Károlyiakkal. 

Sigmund Berchtold2 (1799-1869), a morvaországi Buchlov (Buchlau) és Buchlovice 
ura, a Monarchia külügyminiszterének, Leopold Berchtoldnak nagyapja kötődött a 
legtöbb szállal Magyarországhoz, a magyar kultúrához. Valószínűleg már gyermek
korában kapcsolatba került a magyar nyelvvel, hiszen gyakran tartózkodott anyai 
nagyanyja, a morvaországi Serényi családból származó Mária Franciska, Teleki Sámuel 
második feleségének Pozsony környéki birtokán. Az erdélyi kancellárral Berchtold 
egészen annak haláláig levelezett.3 A fiatal gróf először jogi tanulmányokat kezdett 
Bécsben, majd a katonai pályának szentelte magát: 1821-23 között tagja volt a bécsi 
Magyar Testőrgárdának, majd az egyik császári huszárezredben szolgált főhadnagyké
nt.4 Az 1830-as években Trencsén magyar alispánja lett, ahol két birtoka is volt: Nagy 
Zábláth és Csicsmán. Bekapcsolódott a reformkori politikai életbe, részt vett a pozsonyi 
országgyűléseken. Az 1848-as magyar forradalomban való állítólagos részvételére 
egyelőre nincsen konkrét bizonyíték.5 

A magyar nemzeti ügy és kultúra iránti elkötelezettségének legszembetűnőbb 
bizonyítéka a hagyatékában található magyar forradalmi röpiratok, újságok, színlapok 
a pesti Nemzeti Színház 1848-as előadásairól,6 valamint a buchlovi családi könyvtár 
jelentős részét képező közel hétezer kötetes hungarika-gyűjtemény.7 

Berchtold magyar kapcsolatainak legértékesebb dokumentuma magyar és német
nyelvű levelezése, melyből sajnos csak a grófhoz írott levelek maradtak meg. Ebben 
a levelezéshagyatékban találhatók Márton József 1836-38 között Bécsből írott levelei 
is. Személyes kapcsolatuk nyilván Bécsben alakult ki, ahol Márton az 1806-ban felállí
tott magyar tanszék első professzoraként működött, Berchtold pedig joghallgatóként, 
majd a Testőrgárda tagjaként tartózkodott itt. Minthogy Márton a Testőrgárdánál is 

1 Moravsky zemsky archiv Brno (továbbiakban MZA), a Berchtold család levéltára G138, fasc. 358/34. 
2 Berchtold Zsigmondról 1. PRAZÁK, R., K ohlasu madarského reformního hnutí u nás v 1. poloviné 19. 

století (A magyar reformmozgalom visszhangja Csehországban a 19. század első felében). In Casopis 
Matice Moravské 1991. 1. 61-65., PRAZÁK, R. - DEÁK, E., Berchtold Zsigmond és a magyarok. Előadás a m. 
Nemzetközi Hungarológiai Konferencián. Szeged, 1991. augusztus. 

3 MZA Brno G 138 fasc. 358/55. 
4 Vö. HELLEBRONTH, K., A magyar testőrség névkönyve 1760-1918. Budapest, 1939. 89. 
5 A hagyomány és a szakirodalom szerint a Habsburg-ellenes harcban való részvételéért először 

halálra ítélték, majd a császár kegyelme ezt életfogytiglan saját várában letöltendő fogságra változtatta. 
Vö., KNEIDL, R, Hradní knihovna na Buchlové (A buchlovi vár könyvtára). Brno, 1962. 27.; HANTSCH, H., 
Leopold Graf Berchtold, Grandseigneur und Staatsmann. Graz, 1963. 3-6.; PETRÚ, ]., Buchlov. Brno, 1982.; 
PRATT, M., Die schönsten Schlösser und Herrensitze in Ost-Europa. München, 1991. 111. Eddigi levéltéri 
kutatásaink azonban nem nyújtanak egyértelmű bizonyítékot sem ennek alátámasztására, sem cáfolatára. 

n Vö. MZA Brno, G 138, karton 66/342. 
7 A buchlovi vár könyvtárának katalógusát 1. MZA Brno, G 138, karton 67/343, valamint Lokální a 

inventární katalog hradní knihovny Bzchlov. Brno, Buchlov. 
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adott órákat,8 könnyen elképzelhető, hogy itt találkoztak először. A magyarul már 
kitűnően tudó grófra hatással lehetett a magyar irodalom ápolásának hagyománya a 
Testőrségnél: 1822-ben Bécsben állította össze azt a kéziratos gyűjteményt, mely 186 
magyar éneket tartalmaz.9 

Köztudott, hogy Márton bécsi évei alatt számos főúri család nyelvtanára volt, s ők 
voltak támogatói művei kiadásának is. Hasonlóképpen volt ez Berchtolddal való 
kapcsolatában. Idézhetjük Márton 1836-ban újonnan kiadott nyelvkönyvének dediká-
cióját „Méltóságos, Magyarfalvi Báró Gróf Berchtóld 'Sigmond Ő Nagyságának, 
Hazafiúi Igyekezete Hathatós Gyámolítójának", melyben kiemeli a gróf „felemelkedett, 
nemes hazafiúi gondolkodását és indulatját, - mellyel a hazai magyar nyelv terjesztése, 
gyarapítása és kimívelése körűi fáradozó férjfiakat ritka kegyességgel, nemes lelkűség-
gel pártfogolja ..." 10 E dedikáción kívül a levelek is egyértelműen utalnak Berchtóld 
mecénási tevékenységére. Az „Egyedülvaló és Különös Jóltevő" rendszeres anyagi 
támogatásban részesíthette a professzort, aki állandó anyagi nehézségek közt, gyakran 
betegen végezte az erejét már-már meghaladó tanári, írói, kiadói tevékenységét, 
miközben nemcsak maga és családja megélhetésére, hanem munkái kiadására is 
igyekezett pénzt előteremteni. Márton viszonzásul rendszeresen küldött magyar 
nyelvkönyveket, szótárakat Berchtoldnak, többek között a neki dedikált Praktische 
Ungarische Sprachlehre 1836-os kiadását. A buchlovi magyar könyvtárban megtalálható 
Márton csaknem valamennyi jelentős munkája több kiadásban és példányban.11 E 
könyvekből nemcsak Berchtóld tökéletesíthette magyartudását, de gyermekeit is 
ezekből taníttatta magyarul. A második levélben említett kisebb Magyar Gramatikát a 
kis grófok számára küldte el Márton. Berchtóld hagyatékában megtalálhatók Márton 
Bécsben kiadott újságjai is, köztük a Bétsi Magyar Újság toldalékaként megjelent 
Olvasó Könyvtár c. kötet. A Bétsi Magyar Kurír előfizetőinek jegyzékében természete
sen ott találjuk a gróf nevét is. Márton lehetett az egyik fő közvetítő Berchtóld könyv
szerzéseiben is. Az 5. számú levélből megtudjuk, milyen újdonságokat küld el a gróf 
számára, s ezen kívül könyvlajstromot is mellékel. A levelekből derül ki az is, hogy 
Márton fordította magyarra Zsigmond atyjának, Leopold Berchtoldnak németnyelvű 
életrajzát a Magyar Olvasókönyv számára. 

Az 1838. február 4-i keltezésű - feltehetően utolsó - levél egy elkeseredett ember 
segélykiáltása. A beteg és anyagi gondokkal küzdő professzor kétségbeesve tárja fel 
helyzetét pártfogója előtt, bízva abban, hogy segítsége most sem marad el. Hogy 
Berchtóld segített-e ez alkalommal, nem tudjuk, ez kapcsolatuk utolsó dokumentuma. 
A bizalomnak és önkitárulkozásnak ilyen rendkívüli megnyilvánulása őszinte képet 
ad a tudós és mecénás-főúr kapcsolatáról. 

8 MlKó Pálné, Marseillaise és Gotterhalte. Budapest, 1986. 215. 
9 Magyar Énekek, összve gyűjtötte Magyarsützi Gr. BERCHTÓLD Zsigmond Magyar Kir. Test-örző 

Bétsben Máj. 2. 1822. 
10 Vö. Praktische Ungarische Sprachlehre für Deutsche. Wien, 1836. (átdolgozott kiadás) 
11 L. a buchlovi vár könyvtárának katalógusát (7. sz. jegyzet). 
12 A „Ritka példaadója a' jószívűségnek" c. Leopold Berchtoldról szóló fejezetet 1. Gyönyörködtetve 

Tanító Magyar olvasókönyv Bécsben 1840, 82-86. L. Berchtóld korának egyik igen ismert tudósa-polihisz-
:ora, világutazója volt, akinek tudományos-ismeretterjesztő és a filantrópia jegyében írott művei Európa 
számos országában és nyelvén megjelentek. Munkássága Magyarországon is nagy elismerésnek örven
dett, Kazinczy gyakran emlegeti őt levelezésében. Vö. PRAZÁK, R., Josef Dobrovsky als Hungarist und 
-inno-ugrist. Brno, 1967. 127. 
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Márton József - Gr. Sigmund Berchtoldnak 

1. 

Bécs, 1836. október 1. 

Méltóságos Gróf! 
Kegyes Jóltévőm! 

Fájdalommal kell megírnom Nagyságodnak, hogy máig sem kaphattam az új 
kiadásából a' Grammatikának13 Exemplumokat, az az embertelen Pichlerné ismét két 
hétre halasztotta, a' mikor az utolsó árkusa is kijő az Olvasókönyvnek. 

A' kis Kivonatba készült Grammatikám14 pedig 4 hétig hevert a' Censurán, mivel 
a' Magyar Censor leutazott Magyarországra. Most már vissza kapták a' Censuráról 
éppen 30dik Szeptemberben 's így még Octóber végére lehet tsak kész. 

A' kis Grófkisasszonykáknak két kötésre való dobotskát küldök; melly alól is 
kinyílik, szintúgy mint felül. 

A' Méltóságos Grófné ŐNagysága15 kezeit alázatos tisztelettel tsókolván, magamat 
Nagyságodnak tapasztalt ritka kegyes indulatába ajánlván vagyok mély tisztelettel 

Nagyságodnak 

Bétsben Oct. lsőjén alázatos szolgája 
1836 Márton József 

Profeszor 

2. 

Bécs, 1837. október 28. 

Méltóságos Gróf; 
Nagy Jóltévő Uram! 

Elkészülvén a' kissebb Magyar Grammatika,16 küldök abból három bekötött 
Nyom-tatványt írópapiroson, a' kis Grófok számára: többet hirtelen be nem 
köttethettem, különben többbet küldenék. Azon Exemplumnak is küldöm az árkusait, 
mellyből itt két árkust (A és B) kivittem volt, 's ott hagytam a' Pávánál Nagyságod 
szállásán. 

Az én terhes betegségemnek hosszas következése lett, úgyszint a' felettébbvaló 
elgyengülés. Ki sem mehettem e' miatt a' szobából is; mihelyt pedig valami komolyat 
dolgoztam, fordítottam, írtam 'sa't. nagy főfájás lett a' következése. Az Orvos tehát 
nagyon tiltotta a' dolgozást, 's arra intett, hogy valami mulattatóval töltsem az időt. 
így tehát elővettem az úgy nevezett tsirízlő munkát[...] 's majd 4 hétig ezzel bíbelőd
tem, így készültek az idezárt papiros kaskák, mellyekkel a' Méltóságos Grófné Ő 
Nagyságának és a' kis Gróf Kisasszonykáknak bátorkodom ezennel udvarolni. Méltóz
tassanak ezt háládatos indúlatim jeléül elfogadni. 

13 Praktische Ungarische Sprachlehre für Deutsche. Wien, 1836. (átdolgozott kiadás). 
14 Leicht fassliche theoretisch-praktische Grammatik der ungarisdien Sprache für Schüler der untern Gassen. 

Wien, Pichler, 1833. 
15 Berchtold Zsigmond felesége a cseh nemesi családból származó Ludmila Vratislav z Mitrovic. 
16 L. a 2. sz. jegyzetet. 
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Nagyságodat e' mellett alázatosam arra kérem, méltóztassék nekem azon fordításo
mat boldogult Gróf Édes Attya életéről17 visszaküldeni, és egypár sorban tudtomra 
adni, ha megmaradhat e' úgy, vagy kell e' benne valamit véltoztatni' 's a' t, vagy sem. 
Mert az Olvasókönyv már kész, de Censurára azon kis [...] nélkül nem akarom adni. 
Egyszersmind a' Német Originalist is, az az, azon kis könyvet is alázatosan kérem 
visszaküldeni, mellyből a' Magyar Olvasókönyv nagy részét készítettem. Ezt is szüksé
ges a' fordításommal Censurára adni. 

Magamat Nagyságodnak tapasztalt Kegyes indúlatiba ajánlván vagyok mélly 
tisztelettel 

Nagyságos Gróf, 
Méltóságosnak 

alázatos szolgája 
Márton József 

Professzor 

Bétsben Oct. 28-kán 1837. 
Méltóságos Gróf Berchtóld 'Sigmond Ő Nagyságának 

Buchlovetzen 

3. 

Bécs, 1837. november 11. 

Méltóságos Gróf Úr 
Különös Jóltévő Uram! 

Tegnap volt három hete, hogy egy kis ládátskában, három illyen bekötött Gram
matikát, egyet pedig kötetlent, a' 3-dik Sptől kezdve végig, annak kipótolására, melly
ből itt az első és második ívet Nagyságodnak hagytam általadás végett, - Buchlowetzre 
elküldöttem. Voltak a' ládátskában még más dolgok is, és egy levelem, mellyben arra 
kértem alázatosan Nagyságodat, hogy a' Nagyságod boldogult Édes Attya biogra-
phiájából, azon kis töredéket, mellyet én lefordítva a' már készen álló, leírt és a' 
Censurára beadandó Olvasókönyvembe kívánok betenni, méltóztassék megolvasni, és 
ha szükséges azon változtatást tenni. Egyszersmind a' mellé rekesztett német köny-
vetskét is kérem alázatosan, mert abból vévén igen sokat a' magyar Olvasókönyvbe, 
azt a' Censurára adandó fordításomnak mellé kell tennem. Ezen Olvasókönyv kiadása 
felette fontos dolog az én megjobbíthatandó állapotomra nézve; a' mit igen óhajtanék 
Nagyságodnak szóval bővebben előadni. Ugyan azért esedezem Nagyságodnak, 
méltóztassék megengedni, hogy e' végre, ha tsak egy fertály órára is tiszteletemet 
tehessem, talán holnap vagy holnap után 11 óra után; minthogy 12 órakor vannak a' 
tanóráim az Universzitásnál. 

Magamat Nagyságod kegyes indúlatiba ajánlván mély tisztelettel vagyok 
Nagyságos Gróf, Méltóságodnak 

alázatos szolgája 
Márton József 

professor 

Bétsben Nov. likén 1837 

17 Márton a Gyönyörködtetve Tanító Magyar Olwsókönyv számára fordította le Leopold Berchtóld gróf 
életrajzát. L. a 12. sz. jegyzetet. 
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4. 

Bécs, 1838. február 4. 

Méltóságos Gróf! 
Egyedülvaló Jóltevőm e' földön! 

A' múlt Jan. 17-kén kéntelen lévén 15 gradusnyi hidegben reggel 8 órakor Báró 
Ditrichhez kimenni gyalog a' Mutzleinsdorfi líneáig, s ismét vissza, annyira megfáz
tam, hogy más nap terhes nátha és fóhideglelésbe esvén, két hétig fel nem kelhettem. 
Négy napja, hogy a' hideg elmaradt és egy két órára fel felkelhetek. Ezen nyomorúsá
gomat sokszorosan nevelte azon való szívem epesztő bú és aggodalom, hogy egy 
ollyan nemes gondolkozású jóakarómnak, - mint az a kereskedő legény tanítványom, 
a' kiről Nagyságod előtt szóllottam, hogy a' nyáron, mely jószívvel kisegített legna
gyobb megszorulásomban - eleget nem tehetek, holott már le akarván utazni Szombat
helyre, elmúlhatatlan szüksége van arra a' mivel rajtam segített. 

Méltóságos Gróf! Az élő Istenre kérem Nagyságodat könyörüljön rajtam, és egy 
búba merült ártatlan familián, a' melynek Attya egész életét hazája tanúit ifjúságának 
s ifjainak boldogítására áldozta fel 's abban őszült meg. Soha sem maga sem familiája 
a' mértékletességet és takarékosságot által nem hágta. Egyéb jutalmat hazájától szaka
datlan fáradozásiért soha sem vett, hanem, a' mivel őtet szorult állapotjában Nagy
ságod nagy lelkűleg és egynehány hazai jólelkű Hazafiak segítették. 

Méltóságos Uram! Ez az én utolsó esedezésem Nagyságodnak ismert és tapasztalt 
nagy lelkéhez ez életben. Hidje el Nagyságod, valamint én is szentül hiszem, hogy a' 
Jó Isten sokszorosan kiterjeszti erántam eddig mutatott jótéteményeiért és most esede
zésem telyesítéséért nagyságodra és kedves famíliájára áldásait. -
Egész életében belső lelki örömére fog válni Nagyságodnak valamikor ezen tettére 
emlékezik, hogy egy elbúsult szenvedő beteg atyát vigasztalása által szabadított ki a' 
nyomorúságból és adott vissza gyászolva siránkozó árva famíliájának! 

Ugyan mit mondana az itteni Német Nemzet, ha segedelemre nem találván, én, a' 
kiről tudják, hogy mégis sokat tettem a' Nemzeti ifjúság javára, kéntelen volnék a' 
mély bánat és bútól elnyomva most famíliámat legnagyobb nyomorúságban elhagyni! 
Ugyan, gondolja el Nagyságod, mit mondanának ezek a' mi elhírelt Nagylelkű Nemze
tünkről! 

Esedezem tehát Nagyságod kegyes szíve előtt, ne hagyjon el, könyörüljön rajtam és 
egy familián. Háládatos leszek míg élek! 

Nem bírja tovább kezem a' pennát. 
Vagyok míg élek Nagyságodnak háládatos szolgája 

Márton Josef 

Bétsben Febr 4 kén 1838 

5. 
Bécs, é. n. április 27. 

Méltóságos Gróf, 
Jóltévő Uram! 

Most várom a' Debreszeni vásárból vissza jövők által a' megrendelt könyveket. 
Küldök azokkal Gróf Széchenyitől kiadatott Hitel-t is. Ez ritka derék Munka: de most 
egyszer sem kaphattam. 
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Küldöm a' Mezei Gazdát18 az utolsó Postáig és némelly Könyvlaistromokat. 
A' Méltóságos Grófnénak kezeit tsókolom, 's mély tisztelettel vagyok 

Nagyságodnak 
alázatos szolgája 

Márton Josef 
Profeszor 

Bétsben Apr. 27-dikén 

18 PETHE Ferenc, Nemzeti gazda. Pesten, 1816. J. T. Trattner. A könyv valóban megtalálható Berchtold 
könyvtárában. 
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