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Bottyán János titkára tehát más Kocsi Bálint volt. Ki, azt kutatni 
nem tartozik ennek a czikknek a keretébe, de legytn szabad mégis meg
említenem két dolgot. Az egyik az, hogy egy Bálint deákot az 1670-es 
években a bujdosók között találunk, a ki Deák Farkas által 1883. kiadott 
Levéltáruk 38., 113. és 116. lapja szerint Gyula-Fehérvárott és Miskolczon 
már akkor conspirált, a mikor a volt gálya-rab még Narratioját írta 
Svajczban. A másik még közelebb érinti a tárgyat, A Kocsiak abban az 
időben, különösen Kocsi János superintendens korában, nagy számmal 
keresték fel a debreczeni coliegiumot és a sok Kocsi között a szerint a 
jegyzék szerint, a melyben Naszályi István pápai ref. lelkész összeírta 
a debreczeni alma mater dunántúli növendékeit,1 1701 végén, vagy 1702 
elején iratkozott be egy Walentinus Cs. Kocsi is. — Kerestem Debre-
czenben az eredeti anyakönyvet is, hogy ha talán tartott volna fenn róla 
közelebbi adatokat, de a könyvtárban nem tudtak felőle, időm pedig ki 
levén szabva, nem értem rá utánna járni. 

4. Végnapjait Kocsi Bálint, két egykorú feljegyzés szerint, hivatal 
nélkül töltvén, Hosszú-Pályin hunyt el. Az egyik feljegyzés Naszályi István
tól való, a ki a Debreczenben deákoskodott dunántúliaknak fentebb említett 
névsorában ezt írta (tévesen 1669. subscribalt s Valentinusra igazított 
Johannes Csergő Kocsi) neve után: »Professor Papensis. Martit. Mórit. 
Hoszu palini«. A másik Patai András táczi ref. paptól, a ki a dunántúli 
ref. egyházkerület jegyzőköm^vébe írt mint jegyző a benne megnevezett 
ismerősei nevei után sorsukra vonatkozó érdekes megjegyzéseket; az 1692. 
superintendens-válaszíó kerületi gyűlésen jelen levők között megnevezett 
Kocsi neve után ezt: »ni in, exilío Palyini«. 

Mikor? Naszályi széljegyzetei úgy látszik 1710. körüli állapotokra 
vonatkoznak; Patai utoljára 1712. márcz. végén írt a jegyzőkönyvbe. — 
A hosszú-pályi egyház régi anyakönyvei elvesztek, a meglevők a XVIII. 
század közepénél tovább nem nyúlnak vissza. 

Mokos Gyula. 

KAZINCZY-LEVELEK. 

Három fölötte érdekes levelet közlünk alább a széphalmi mester 
tollából, melyet Szilassy Józsefhez, Zemplén vármegye főispáni helytar
tójához intézett 1826 és 1828-ban, Irodalmi intézkedésében annyira meg
szokta a befolyásolást, hogy a megyei kormányzásban is éreztetni törekszik 
erejét, ha másképp nem lehet, legalább magán-úton. Tájékoztatni, meg
nyerni és óvni akarja az új administrátort, mint olyant, ki idegen földre, 
idegen emberek és viszonyok közé került. Mert csakugyan jövevény volt 
Zemplénben. Hisz Szilassy József, a Szilassy Ádám és szántai Szabó 
Mária fia a nógrádmegyei Losonczon született 1755-ben. Tanulmán}rai 
végeztével előbb curiális prókátorságot gyakorolt, majd szülőmegyéjében 

1 Meg van Pápán a ref. főiskola könyvtárában. 
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közhivatalt vállalt: 1790-ben főszolgabíró, aztán főjegyző és alispán, 
1795-ben személynöki, 1806-ban országbírói, 1810-ben nádori itélő-mester, 
1819-ben pedig a hétszemélyes tábla bírája lett. Hivatali haladásával 
együtt emelkedett a kitüntetésekben: a királyi kegy belső titkos taná
csosnak és a Szent István rend lovagjának nevezte ki. Közben Zemplén 
kormányzásával bizta meg; hol székét 1825. májusában nagy fénnyel 
foglalta el. Megyeszerte éppen heves pártoskodások dúltak, melyek örve 
alatt a követ-választás alkalmából némely izgató a felekezetek között 
való békét is felzavarta. Az ellentéteket kiegyenlíteni, a kedélyeket lecsil
lapítani erő és tapintat kellett, mi megvala ugyan az új helytartóban, 
de hiányzott az elegendő helyi ismerete. S úgy látszik, egyelőre nem 
is boldogult egészen. Amint azonban tájékozódott, megnyerte a közelisme
rést, úgy hogy tornai főispáni beiktatásának ünnepén 1828-ban Zemplén
megye is díszes küldöttséggel ott szerepelt. Szilassy Józsefet később, az 
1832/6-od: országgyűlés rendéi korona-őrré választották; s mint ilyen 
nyolczvanegy éves korában, 1836-ban halt el. 

A levelek a zempléni és tornai főispánság idejéből valók s az erede
tiekből adjuk közre azokat. 

I. 

Méltóságos Udvari Consiüarius, Septemvir, és Fő-Ispáni Helytartó, 
nagy kegyességű Úr! 

Nagyságodnak minden becset meghaladó kegyessége tisztemmé teszi, 
hogy szólljak, s alázatosan kérem Nagyságodat, hogy midőn azt cselek
szem, lépésemet hűségnek, és ne tiszteletlen vakmerőségnek venni méltóz
tassék. De minekelőtte a' dolgot említem, engedje Nagyságod, hogy 
gratuláljak öcsém Kolosy Károly l Úrnak Exac torrá 's Kozma Miklós 2 

Úrnak szolgabíróvá nevezéséhez. Az Nagyságodnak igazságát, bölcseségét 
és a' mit eggy kormányzóban olly méltán tisztelünk, bátor lelkét bizo
nyítja. Elkészűltebb, tisztábblelkű, munkásabb, modestusabb két férfit nem 
ismerünk, 's így 'a kineveztetésnek minden jó örvend. De hol történik 
valami, a' minek minden örvendjen ? A' kancsal kajánság még itt is azt 
tekinti, hogy ez a' két érdemes ember azon felekezethez tartozik, mellynek 
Nagyságod is tagja; és suttogva ezen akadoznak azok, a' kik azt saj
nálják, hogy nem az ő Clienseik boldogítattak. Mi pedig a' kik ezeket az 

1 Kolosy Károly, a Kolosy József és Boronkay Julia fia, ki maga is 
Boronkay-leányt vett el. A családnak birtoka volt Cselejen, honnan nemesi elő-
nevét is kapta, ezen kívül Magyar-Isépen, Pelejthén és Kolhásán. Kazinczynak 
unokatestvére, Kazinczy István harmadik felesége, Boronkay Róza révén távoli 
rokona. 

3 Kozma Miklós, a zemplén-megyei Kozma-család tagja, birt Magyar-
Isépen és Gecselycn ; 1823-ban már szolgabíró volt. 1825-ben megint, s 1835-ben 
főszolgabíró. 
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Aspiránsokat ismerjük, összehasonlítjuk őket a' kineveztettekkel, 's kérjük 
Istent, hogy Nagyságod ezután is illy szerencsésen válasszon. 

A' Dietai követek választásából Nagyságodat is minket is ért ked
vetlenségek egyenesen onnan eredtek, hogy Nagyságod a' mi titkosabb 
összeszövödésinket épen nem ismerhette, és hogy az a' fél, a' mellyhez 
én nem tartozom, (nem a' Religióit értem) itt erőszakot akarván tenni 
a' másikon, szerencsés vala az én felemből is némellyeket magához csat-
lani. Az én felemnek neveztem ezen egyiket, noha én mint eggy második 
Atticus., semmi félhez nem csatlom magamat active, 's csak nézni szeretem 
a' háborgásokat, 's capacitátiók 's kérések által igyekezni elcsendesítéseken. — 
Közelgetvén a' nagy nap, 's látván, hogy a' titkos czélzásúak mint 
öltözködnek ismét a' Vallás pallástjába, 's a' legirreligiósusabb emberek 
miként dühödnek ; — valóban ha Viczmándy 1 zászlót emelt volna, készek 
valánk öldösni egymást — még levelek által is tudakozám eggy nem-
Gróf születésű férfitól, a' kinek barátja nem vagyok, de a' ki engem 
szeret és a' kit én sok tekintetekben becsülök, ha ez a' vallásbeli gyűlöl
ség használhat e valamit, 's illik-e olly gondolkozásúhoz mint ő. Ez 
nagyon akara valamit, 's úgy vala szőve a' dolog, hogy azt a' valamit 
remélhette is, 's az illy indulattal nehéz ráismerni az igazra. Én azonban, 
a' mint azolta is tapasztalom bizodalmam által, mellyet megszóllításaim 
mutattak, azt nyerem, hogy engem ö és némelly vallásán-levő társai 
tüzes Protestánsnak, de igazságosnak néznek. 

Azt kérdem én ezektől, ha veszt e valamit a' közjó, ha a' mi két 
egymástszerető Vice-ispánjaink választatnak — meg, 's kimondottam, 
hogy én ezt óhajtom. A második menni nem akara ; az elsőt pedig ők 
nem akarák, mert ez köztt és az ő Designátusok köztt lángoló ellensé
geskedés vala. Ennek személye ellen vala tehát intézve mindén törekedés. 
Mi hálátlanságnak tekinténk azt a' hatalmas Vice-Ispánunkat mellőzni el, 
kinek annyit köszönheténk, 's ez a' két személy szeretete 's gyűlölése 
csinálá a' bajt. 

Mint viselé magát egyik és másik fél a' választás helyén és órá
jában, Nagyságod a' tanunk. De megtörténhetik, hogy Nagyságod nem 
vette észre, hogy midőn — amott eggy valaki Fiscális Actióval fenye-
gettetett, eggy valaki nyilván ada neki száz forintot a' kezébe. 

Ezen erőszak és alattomos mesterkedés azokat, a' kik vesztettek, 
elkeserítették, 's méltóztassék Nagyságod megengedni azoknak, a' kiket 
vad tűzök tiszteletlen panaszokra ragadozott. Az, hála Istennek, megszűnt 
nálok is. Én .tiszteletlenségre soha nem vetemedtem; de kénytelen vagyok 
Nagyságodnak eggy vallást tenni magam felől is, noha tudom, hogy ez 
nagy titok, és így elhallgathatnám. •— A' győztesek, ámbár győztek, 

1 Viczmándy Lajos, előbb újhelyi, majd tarczali plébános és topiszai 
prépost. Nemcsak mint a katholikus clérus előkelő tagja, de mint a megye 
egyik régi nemes családjának ivadéka is tekintélyes szerepet játszott. Erős 
párt-ember, vallásos gondolkozására elfogult, különben jó magĵ ar, tüzes hazafi, 
ki Barsmegye hires ellenzéki követének, Balogh Jánosnak halála alkalmából, 
1827. deczember 10 én, Újhelyen pompás requiemet tartott, melyen a vármegye 
rendéi és tisztviselői disz-magyarban, seregesen jelentek meg. 
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nem mertek hinni Nagyságodnak, 's azt hívén, hogy Nagyságod is, es mi 
olly játékokat űzünk, mint ők, leskelődének, s tudni akarák, hogy mi 
meg vagyunk-e elégedve a' Nagyságod bánásával, tudniillik, az akkor-
napival. Nékem is tevék e' kérdést. Megszaglam mi bajok, 's úgy feleltem 
a' mint érdemlék; megmondani, hogy Nagyságod az igazságot itt a' kor
mányzói bölcseséggel mérsékletté. Hogy a' kérdés kitapogatas volt, mutatta 
az azt követett elhallgatás. 

Én, méltóságos Ur, hív tisztelője vagyok a' mi két Vice-Ispánjaink
nak. Az eggyiknek élessége, keménysége szerencsésen van balanszírozva a' 
másiknak lágysága által, és viszont; 's minthogy a kettő szívesen szereti 
egymást, a' kettőnek keménysége és lágysága eggy személlyben látszik lenni. 
Elhiszem én, hogy mind eggyiknek, mind másiknak van hijánossága; 
de kinek nincs az ? Valóban Szemere 1 és Szőgyényi2 megbecsülhetetlen 
kincs Zemplénynek. Dőljenek ki ezek, úgy itt oda minden 's az eggyiknek 
csorbáját csak Fáy Ferencz 3 és a mi kedves Fő Nótáriusunk4 fogja kipó
tolhatni. Szőgyéninek Successoráról gondolkozni nem tudok, hanemha a' 
tisztalelkű Szirmay Józsefet 5 teszszük annak, de a' kit ők nem szeretnének. 

Háborgások nélkül nem lehet illy nagy test mint Zemplény ; hiszen 
háborgások kissebb testekben is vágynak. A' két Vice-Ispán szeretvén 
egymást, mi nyugalomban élénk. De eggy Mágnások szolgalatjában álló. 

1 Szemere István, Szemere László és negyedik felesége Körívélyessy 
Z-uzsána fia, ki 1764-ben született; Zemplén megyének hosszabb ideig alispánja, 
majd országgyűlési követe volt, aztán királyi tanácsos. Meghalt 1829-ben azari 
birtokán. 

2 Szögyény Ferencz, a Szögyény László szabolcsi alispán és Krucsay 
Mária fia, ki 1765-ben született. Közszolgálatát maga is Szabolcs megyében kez
dette, a hol szolgabíró volt, majd Zemplénbe költözött, a hol egy évtizeden át, 
1816-tól 1827-ig alispánkodott. Mint nyolczvannyolcz éves aggastyán halt el 
1852-ben. Édes bátyja volt Szögyény Zsigmondrak, mai berlini nagy-követünk 
nagyatyjának. 

3 Fáy Ferencz, Fáy Ábrahám és Szemere Erzsi fia, ki 1781-ben született. 
A megyei és egyházi életben buzgó és tevékeny munkásságot mutatott. Előbb 
Pestmegyében viselt közhivatalokat: jegyző, ügyész és szolgabíró volt, majd 
mint kassai birtokos Zemplénben működött, melynek í82l-ben táblabírája volt. 
Férfias szónoklata, gyönyörű hangja és gyönyörű lelke miatt közelismerésnek 
örvendett. 1824 ben jelentékeny része volt Teleki József gróf főgondnoki meg
választásában. 

4 Dókus László, a csabai Dókus-családból, mely Zemplén vármegye elő
kelő nemesei közt szerepel. Született 1786-ban és már 1822-ben megyei főügyész, 
1825-ben főjegyző, s mint ilyen, 1828-ban a zempléni üdvözlő küldöttség szónoka. 
1831-ben alispán. Majd nádori itélő-mester, 1841-ben pedig a hétszemélyes tábla 
ülnöke lett. 

8 Szirmay József, a szorgalmas történetíró Szirmay Antalnak és Pintér 
Annának fia, ki 1781-ben született. A mily gyorsan emelkedett az apa, ez a 
gyors-eszű, nagy munka erejű, csillogó ékes-szólással biró férfi, ki a megyei 
főjegyzőségből a bírói szolgálatba lépett, s a pesti királyi tábla bírája, majd 
az eperjesi kerületi tábla elnöke s többször Zemplénnek követe volt; épp oly 
lassan haladt fia, talán éppen miatta, mert ir.gatag, alkalmazkodó és kegykereső 
jelleme következtében sokak előtt gyűlölségbe esett. Szirmay József már korán 
a megye szolgálatába állt, szolgabíró, tábla-bíró, 1825-ben haditári főadószedő 
volt. A kik ismerték, tiszta lelkéért nagyrabecsülték. 
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's Mágnásain nyargal ózni szokott ember (Matolai) l itt is nyargalózni akara, 
's a' Szemere bölcs és szükséges Aristocratismusa, és a' miénk, ezt nem 
tűre; lecsapott a' füle mellett. Addig ezen ember felől senki sem tudta 
micsoda vallású — húsz esztendeig tudta azt titokban tartani — most 
tudjuk, hogy Luther volt, 's látjuk mint buzog az adoptált vallás mellett, 
's mint dühösködik ellenünk. Az Ő legszorosabb barátjai, Viczmándy Prépost 
és Pupinszky, és az, a' kit sajnálva 's pirulva említhetnék, ha kellene, 
de hiszen annak nevét ismeri Nagyságod. Ez azt írá replicaként az Újhelyi 
reform. Ecclesia activus debiti processusaban az özvegy orosz-születésü 
de Pápistává lett Komáromyné 2 mellett: qui jwtest postulari, ut assecla 
religionis salvificae debitum Communitali religiosae Protestanti solvat. 
Ez a' minapi Deputatióban hosszasan harezolván a' Mag}'ar Nyelv beho
zása ellen, a' mint Prépost kedves barátja íelsohajta, hogy úgy oda van 
a' C'ath. Religio, kinyújtá ujait Viczmándi felé, 's ezt kiáltá : Hoc volebam 
dicere.8 — Szükség vala Nagyságodat figyelmessé tennem erre, nem hogy 

1 Matolay Gábor, előbb Csáky László, nagyváradi nagyprépost és tinnini 
püspök ügyvivője, majd b. Vécsey Pál tanácsosa volt. Új ember, új nemes, 
kinek családja Szirmay Antal zcmplénmegyei monograpbiájában a század elején 
még nem fordul elő. Származatlansága miatt kissé erőszakolta a befolyást 
és szerepet. Különben ügyvéd és táblabíró, eszes és erélyes ember, a ki az 
érvényesülésre való törekvésében nem mindig válogatta meg eszközeit és 
embereit. Szenvedélyes, nem egyszer szeles a maga elhatározásaiban és felszól-
lalá aiban. Tehetségénél és munkásságánál fogva mégis ant^ira elismert, hogy 
maga Kazinczy érdemesnek tartotta még a követi állásra is az aristocratikus 
Zemplénben. Lutheránus lévén, addig tartott a katholikusokkal, mig maga is 
katholikussá lett. 

a Komáromy Gábor, a kit Buda-Bányácskán, 1817. július 13-án agyon-
ütöttek, mint Komáromy Ferenczet egy esztendővel azelőtt ugyanazon hónap 
ugyanazon napján, ugyanazon bokor alatt, 500 forintot hagyott az új-helyi 
református egyháznak, mert érezte, hogy különben várja a pokol, mondja 
Kazinczy. Felesége, ki orosz vallású szolgáló volt, pápista lett, hogy elfelejtse 
alacsonyságát. Nem akarta az összeget megfizetni és az egyház pert indított 
ellene. Matolay Gábor védelmezte s pöriratában előfordult az a jeles mondás 
is : Mint lehet az egyedül üd\ özítő Isten vallásán levő asszonyt kényszeríteni, 
hogy a férje adósságát a kálvinista templomnak megadja ? Persze, az akkori 
jogszolgáltatás nyelvén latinul. 

3 Kazinczy az egész jelenetet Dessewffy Józsefhez irt egyik levelében 
1826. április 16-áról igy beszéli el: 

»Elővétetvén a dietai Írások, midőn a magyar nyelv dolga fordult elő, 
Matolay felkele: Rettegek kimondani érzéseimet, mert látom, mi a közönséges 
vélekedés : de kénytelen vagyok, mert én meg vagyok győződve lelkemismeretében, 
hogy a magyar nyelv behozása veszedelmet hoz eonstitutiónkra s minden 
jusainkra. 

Elborzadánk. A lelkes és derék b. Vécsey Pál felálla • Tek, táblabíró 
Matolay úrnak szent hazafiúságát mindnyájan ismerjük stb., de én nem titkol
hatom el, hogy ezt a szavát csudálkozással hallom stb., stb. 

Viciispán Szögyéni úr azt kérdé, hogy rosszabb-e a magyar, mint az 
orosz, a kiknél a russiai nyelv a közdolgok nyelve. 

Molnár Antal megmagyarázá, hogy a franczia revolutiót nem a franczia 
nyelv, hanem az udvar megvesztegetése és az udvar romlottsága hozta be. 

Fáy Ferencz, s utolszor főnótárius úr hosszasan, lelkesen nagy tudo
mánynyal és tűzzel feleltek neki. 

Viczmándy prépost felkiálta : Oda a Religio, ha a deák nyelv eltolatik. 
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•nekem higyjen, hanem hogy ezt az embert ismerje, 's eránta hiteles tudó
sításokat gyűjtsön. 

Méltóságos Úr! Tacitus azt a' dicséretet adja az Ipának, Agrico-
lának, hogy az Császár Biztos korában maluit invenisse bonos quam 
fecisse. A' Nagyságod felemelkedett lelkétől, szivétől, Zemplény ezt várja, 
-ezt én, ki Nagyságodat gyermekségem olta tisztelem. — Ajánlom magamat 
kegyességeibe, 's változhatatlan tisztelettel maradok Nagyságodnak 

Széphalom Apr. 16d. 1826. 
alázatos szolgája 
Kazinczy Ferencz. 

II. 

Méltóságos Fő-Ispán, Administrator, Septemvir, nagy kegyességű Uram! 

Tudva van már nálunk is, hogy Nagyságod tündöklő nagy érdemei 
's 0' Felségének igazságos kegyelme Tornavármegyének Fő-Ispánává kine
vezni méltóztatott; 's ha vakmerőségnek tetszhetik is, hogy örvendésemet 
Nagyságodig vigyem, készebb vagyok feddést érdemleni, mint e' történet 
hallása mellett hidegnek látszani. Felséges Urunk számtalan esetekben 
.mutatta meg azt, hogy midőn maga választ, és szabadon választ, mindég 
igen jól választ; és hogy ez a' legutóbbi ezeknek számába tartozik, azt 
az irigység is vallja. Nagyságodnak bölcseségét, bőv tapasztalásait, lelke 
nemességét, az egész haza ismeri. Tartsa meg Isten Nagyságodat igen 
hosszú időkig 's a legvirítóbb egésségben, famíliájának örök díszére, kik 
e' nagy ősökkel dicsekedni a' legkésőbb századokban is fognak, 's a' minden 

Jók' örömére, minden jó előmozdítására. Ragyogjon közttünk Nagyságod, 
hogy valakik azt látják, kapjanak tüzet, a szép példát követni. 

Én úgy hiszem, hogy Nagyságod az új Megye' kormányával eggyütt 
a' régibbet is megtartja, mert azt minden jókkal eggyütt óhajtom: de 
minthogy a' jövendők eránt bizonyost tudni nem lehet, bátorkodom Nagy
ságod elébe tenni eggy igen heves óhajtásomat, mellynek tellyesítéséért 
alázatosan könyörgök. — Nem tudom mint történhetett, hogy Fő-Strá-
zsamester Tekint. Barthos András Ur, ki katonai sok sebeivel elborítva 
Ujhelyben lakik, senki által nem ajánltatott Táblabíróságra Nagyságodnál, 
talán azt hittük mindnyájan, hogy ez a' nagyon nemeslelkű, tiszta mora-
litású, igen szép culturájú férfi, már Ő Excell. Báró Malonyay* Úr által 

Erre (azt mondja egy szavahihető) Matolay kinyújtó ujját Viczmándi felé s ezt 
kiáltá : Hoc est, quod dicere volui. 

Én jelen valék, s mindezeket haliam; de rettenetes lármánkban (csupa 
futótűz, Lauffeuer, volt a sok szó Matolay ellen) nem haliám a Viczmándy 
szavát és Matola}r feleletét.« 

1 Malonyay János-Alajos, köznemesi ágból eredt, s hivatali érdemeiért 
nyerte 1790-ben a báróságot. 1815-ben kanczclláriai előadó tanácsos, majd 
kamarás és a királyi tábla bírája, 1821-ben Zemplénmegye főispáni helytartója, 
később Nyitramegye főispánja, királyi ajtónálló és alkanczellár. Meghalt 1837-ben, 
líécsben. 
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annak neveztetett. Hogy származását Nemes házból vette, bebizonyította 
akkor, midőn Uj helyben telepedvén meg, Tek. Szathmar vármegyétől kivett 
Nemesi Bizonyságlevelét itt is publicáltatta; ide tartozik az is, noha nem 
elég próba a' Nemesség bebizonyítására, hogy testvére Generális Perceptora 
Baranya vármegyének. Hogy mint katona kötelességeit tellyesítette, bizo
nyítják arczán is viselt sebei —• vulnera adversa, non aversa, culturáját 
az, hogy a' Belgrádi háború alatt Békés Vármegyei Vice-Ispánnál volt 
patvarián; moralitása felől pedig Bodó 1 Perceptor Úr azt szokta mondani, 
hogy bár minden Püspökjeik ollyanok volnának mint Major Barthos Úr. 
Felelek értté, Méltós. Fő-Ispán és Administrator Ur, hogy a' Nagyságod 
kegyessége, mellvért itt esedezem, tapsolással fog a' Rendek által elfo
gadtatni ; én pedig örvendezni fogok, hogy ezen tisztelt barátom a' maga 
megtiszteltetését az én esedezésemnek köszönheti. Nagy reménységű fija 
és két apró leányai vágynak, 's a' Nagyságod kegyessége ezeknek díszt 
fog adni az által, hogy atyjok Táblabíróvá neveztetik. 

Ajánlom magamat Nagyságodnak. megbecsülhetetlen kegyelmeibe, 
s maradok örök mély tisztelettel 

Méltós. Fő-Ispán és Administrator Ur 
Nagyságodnak 

Ujhely, Január 6 d. 1828. alázatos szolgája 
Kazinczy Ferencz. 

III. . 

Méltóságos Fő-Ispán, Administrator, és Septem vir, nagy kegyességű Uram, 

Magamat reám nem tartozó dologba avatnom nem okosság; de midőn 
hívség és háládatosság azt parancsolják, hogy Nagyságodról hárítsam .el 
a' kedvetlenségeket, akkor én a' magam nyugodalmamat bizonyosan felej
teni 's a' Nagyságod javának feláldozni kész leszek. Fogadja Nagyságod 
alázatos tisztelettel tett jelentésemet szokott kegyességével. — Irtóztató 
az a' gyűlölség, a' mellybe magát Gőcze 3 a' maga ambitiója által itt hozta. 
Csak eggy szerencsétlen impulsio ütötte volna ki magát, 's az ifjúság kész 
volna őtet összetörnt. 

Engemet megszóllíta Tornán, hogy esedezzem érette. — Az Ur 
bizodalma, mondám, kötelességgé teszi nálam az egyenességet. Mondja 

1 Bodó Tamás, a Szelefarnosi Bódé-családból, mely az ugocsa-megyei 
Sásváron és Kökényeden is bírt, de Zemplénmegye előkelő nemesei közé tarto
zott. 1825-ben megyei harmadik ügyész, 1828-ban perceptor. 

2 A Gőcze-család Borsodmegyéből szakadt Zemplénbe Mihálylyal. Még 
ott nyerte a nemességet szendrei előnévvel Gőcze Márton, Szendrő kapitánya. 
Mihály fia, Ferencz, már Zemplén meg}'e várnagya volt, kinek feleségétől, 
Kovács Annától öt fia származott: János, született 1795-ben, kaponyai birtokos, 
táblabíró és ügyvéd, Károly megyei számvevő, József, sz. 1802-ben, plébános 
Vörös-Egyházán, Tamás sz. 1803-ban, ügyvéd, Imre sz. 1804-ben, plébános 
Bodrog-Kereszt úron. A két plébánosról nem lehet szó, Tamás is ifjabb, semhogy 
1828-ban már főügyészségre törekedhetnék: ennélfogva János vagy még inkább 
Károly értendő itt. '..,[ 

Irodalomtörténeti Közlemények. 30 
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meg igazán, lépését a' Megye Stabálisainak, 's a Fő- és Vice-Fiscálisainak 
hírével tette-e? — Azt felelte, hogy hírek nélkül, mert a' gondolat benne 
eggy szerre támada, 's 24 óra alatt exequálva volt. — Rosszul, mondám ; 
őket elmellőzni nem volt okosság; én azt jövendölöm, hogy az Ur örökös 
gyűlölséget vont magára. — Azt valóban már tapasztalam, úgymond; 
de nem szűnök meg, míg végre nem hajtom ; az egész Clérus mellettem 
van. — Szerencsémre nem tudom kicsoda közzénk jött, 's engemet Gőczétől 
elvont. Csak azt jeggyzem meg, hogy az az egész Clérus eggy két Pap 
lesz, mert az egész Clérus nem is tudott a' szándék felől. 

Tornáról én Kassának kerültem, 's ott és még két helyt valamit 
múlatván, az itt két napig kedden, és szerdán tartott Gyűlésnek csak második 
napján jöhettem be. A' Gyűlés már állott. Kiki tudni akará, ha Geöcze 
denominálva van-e, kiki szidta az arrogáns embert, a' ki tudta, hogy deno-
mináltatása kedvetlen lesz mind a' Fő mind a' Vice-Fiscálisoknak, mind 
az egész Magistrátusnak, sőt az egész Megyének, 's így őket meg akará 
lépetni Nagyságod által. Báró Vay 1 ebéd után mingyárt ment, 's így én 
a' Báróval épen nem szóllhaték; de hallom, hogy a' Báró azon parancso
lattal ereszté Tornára Gőczét, hogy denomináltatását revocáltassa: ő pedig, 
a' mint hiszem, még a' Rozsnyai Püspök 2 által sürgetteté a' confirmátíót. 
mert nekem Tornán azt monda, hogy abba nem hagyhatja többé. Ez még 
ingerié a' Rendeket és a' Magistrátust, 's ő az oka, hogy illy szó is esett: 
— Ha ő Nagysága illy denominátiók által piszkol meg bennünket, hono-
ráriusokat küldvén ránk, nekünk végre nem marad egyéb hátra, mint 
az, hogy honorárius Administrator't kérjünk. ítélje — meg Nagyságod ezen 
eggy szóból, melly tüzet támaszta itt Gőcze. 

Ha ő nem desistál, én azt jövendölöm, hogy rettenetes explosio-
fog következni. — GŐczének az atyja porkoláb vala itt, 's részegeskeclései 
miatt felesége' s ez a' fija elzárták őtet, 's minden ruháját elszedték, hogy 
ki ne léphessen a' szobából. Minthogy az elzárt ember módot talála 
kiszökni arestomából, ez a' fija, a' ki most Fő-Fiscális akar lenni, az atyját 
tulajdon kezeivel megbotozta. A' dolog a' hajdúk közt tudva van, 's a' 
megbotozott ember ezt mindennek panaszlotta. — A' Gőcze ellenségei 
ezzel most bizonyosan előállanak, ha még tovább is sürgetni fogja, a' mit 
gondolatlanúl elkezdett. 

1 B. Vay Miklós, a mai nagynevű korona-őr és főrendiházi elnök, a Vay 
Miklós és b. Adelsheim Johanna fia, a ki 1802 április 29-én született. Fiatalan, 
1825-ben, Zemplén megyében tiszteletbeli aljeg3'ző, két esztendő múlva, 1827 
május 10-én tiszteletbeli főjegyző és október 15-én huszonöt évvel, első alispán, 
Kazinczy szerint az ország legszebb és esztendeire legifjabb, de lelke tehet
ségeire nézve érett korú alispánja. Most, oly múlt után, mely a nemzeti tör
ténelem körébe tartozik, 92 éves korában hazájának és egyházának még mindig 
tevékeny és bölcs vezére. 

a Scitovszky János, utóbb Magyarország nagyhírű herczegprimása, ki 
1785-ben született az abauj-megyei Bélán. Középiskoláit és theologiai tanul
mányait Rosnyón végezte, hol 1809-ben a püspöki lyceumban a philosophia, 
két esztendő múlva, 1811-ben a papnevelő-házban a theologia tanára lett. 
Mint ilyen 1824-ben rosnj'ai kanonokká, 1827-ben rosnyai püspökké emelkedett. 
1838-ban Pécsre helyeztetett át, míg 1849-ben esztergomi érsekké nevezték ki. 
1853-ban elnyeri a bíbort és 1866-ban hal el. 
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Hogy én Nagyságodnak írok, senki nem tudja, s azért nyújtatom 
be levelemet más által, hogy a Postamester, meglátván a levél borítékján 
a' Nagyságod nevét, meg ne gyaníthassa mi dologban írok. Levelem tárgyát 
az sem tudja a' ki azt benyújtani fogja. Annak feddhetetlen characterét 
ismerem. 

Nagyságos Uram, Nagyságodnak tudni mi történik itt, szükség. 
A' Vármegye örömmel emlegeti Nagyságodnak szavát, mellyet itt Instal-
latiojakor mondott; hogy 

'a Tek. Nemes Vármegye nyakába varrni 
senkit nem fog — 

ez vala a" Nagyságod' szava. Tegye Nagyságod, a' mit az egész Megye 
-óhajt, 's ne keserítse el a' Megyét eggy ember miatt. 

Még eggyszer mondom, hogy levelem felől itt senki nem tud leg-
kissebbet is, és nem is fog senki tudni. Alázatosan kérem Nagyságodat, 
hogy azt elégetni méltóztassék. 

Ajánlom magamat kegyességeibe 's örök tisztelettel maradok 
Nagyságodnak 

Ujhely, octób. 16d. 1828. alázatos szolgája 
Kazinczy Ferencz. 

Közli; SZT. 

BARCSAY ÁBRAHÁM LEVELEZÉSE FELESÉGÉVEL. 

(Második közlemény.) 

X. 
Nro 8. Bécs, 6-dik 9-bris — 790. 

Édes kincsem Angyalom kedves Feleségem ! 
Amint utolsó levelembe jelentettem vala, tegnapelőtt estve Urunk

nál voltam, igen kegyesen fogadott, jóllehet épen előttem gróf Teleki 
József, báró Jeszenákkal a magyarországi protestánsok részéről mint 
követek ő Felségénél lévén, nem tudom mi felett, igen heves szólalko-
zásba jutottak volt. Rövideden elejibe terjesztvén mostani állapotomat-
azt igére, hogy mentől jobban és mennél hamarébb tőle kért előmenete, 
lembe segílteni (így) fog. Már a koronázásnak végét meg kell várnom-
Ha az idevaló magyar Testőrzők között hely nem adatik, Erdélybe a. 
székelyek közé kéreztem, mivel az én öreg Óbesterem a békességet meg
szagolván, most elmozdíthatatlanná lett, holott két esztendőktől fogva 
mindég beteg. Itt most szörnyű tündér világ van a katonákra nézve, 
vágynak olyan regimentek, melyeknél harmincz supernumerarius tiszt van. 
Ezeknek esak pestis csinálhat helyet, mert háborúnk nehezen lészen; a 
mostani Császár vérontástól iszonyodik, s mindent elkövet annak elke-
űrléseért. 

30» 




