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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» 
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Az erdélyi Diétáról ma jőve le a rendelés, hogy 12-dik Xbris 
légyen Kolozsváron, mely iránt ugyan ma staffetával tudósítják a Guber
nátort, tehát a szappanyosok ennyiben elheppentek feltett czéloktól; igen 
kevésbé múlt, hogy Szebenbe által nem vitték. Ha Jósikáék még oda ie 
vágynak, köszöntsd szómmal, és mondd meg nekik, hogy bátran oda 
költöződhetnek. 

Rólad édes Susim nem tudom mit mondjak ? mit higyjek ? mit 
gondoljak ? mit írjak ? még leveledet nem vettem ; azt tudom, hogy nin
csen az az óra, melyben hozzád ne fohászkodjam. Ha tekintem a napok
nak rövidségét és az utaknak roszszaságát, lehetetlen jobban is meg nem 
szomorodnom, midőn eszembe jut, mely távul vagyok tőled. De mind 
ezek el nem ijesztenek, mihelyt rés adatik ahoz sietni a kiért élek és 
halok, igaz hív barátod, társad és szolgád 

Barcsay s. k. 
Csókollak sok ezerszer. 
A gazdaságról 's Csóráról kérdeni sem merlek. Isten veled. Szeress 

engemet. Ezen holnapnak 12-dik napján lészen Palatinusválasztás Poson-
ban, azt tartom L. herczeg lesz, mert a nagyok magok közt meg nem 
egyezhetnek. A magyar Testőrzők ma le indultak. 

Yienne. A Madame Madame Susanne de Barcsay née Comtesse de 
Bethlen, p. Temesvár a Déva en Transylvanie. 

(Fél íven 4.-rét alakban, czím is rajta; Zárlatán vörös sp. viaszban 
korona alatt A. B. betűs pecsét.) 

XI. 
Nro 20. Bécs, 17-dik Xbris 790. 

Édes kincsem Angyalom kedves Feleségem ! 
Igaz, hogy Karácsont már nem tölthetjük együtt, eléggé bánom, 

de ha szinte uj esztendő napját útba töltem (így) is, azon leszek, hogy 
mennél hamarébb haza menjek. A czifra magyar uniformissal s Óbester 
decretummal költségem most elejinten ugy megszaporodott, hogy már 

^ egynéhány holnapig csak közkenyérre 's czibrére kell fognom magamat, 
azután nem busulak, csak szeress engemet, majd mikor meggyónom neked 
minden gondolatimat, tapasztalni fogod, hogy rajtad kivűl semmi bol
dogságot sem esmérek, most is csak azon aggódom, hogy váljon kedved 
szerint lészen-e ezen előmenetelem. Az egész világ irigyli sorsomat, vagy 
azt gondolja, hogy én ugyan szerencsés ember vagyok, holott én arról 
semmit sem tudok, csak azt, hogy addig kedvetlen minden képzelt bol
dogságom, míg Tőled azt nem érthetem édes Susim, hogy tetszésed sze
rint légyen cselekedetem. A mostani világba és környűl állásokba úgy 
tetszik, jobb részt nem választhattam volna, mégis függőbe vagyon elmém, 
míg kedves ajakaid által nem tészesz bizonyossá szerencsémről. 

Addig is míg ölelhetnélek, ha Góró apám othon van, és szüksé
gesnek itéli, B.(arcsay) Jankónak megírhatod, hogy Tűry László által 
megfogja érteni maga idejében, miben legyen idvezűít Barcsay Lajos 



ADATTAR. 469 

öcsémnek öröksége, hogy én annak felosztására addig nem fogok állani, 
míg más idegeneknél Barcsay ős örökös jószágok zállogban (így) lesznek; 
mivel a solymosi jószágnak megnyerésére fordított költség annyira mégyen, 
hogy magát a jószág árát felül haladja; vágynak azonkívül oly titkos 
jussok közibe elegyedve, melyeknek által engedésit a família egyedül 
Barcsay Lajosnak, Góró apámnak és nékem köszönheti; vágynak oly 
titkos költségek, melyeket világossá tenni én nem akartam eddig, s nem 
is cselekszem, de ha kénszeriteni fognak, magoknak tulajdonítsák, mi 
fog azután következni. 

Ha azon jószágocska, melyről irtai, megérdemli a kérést, nagyon 
kéz ügyben leszen. Az, a ki ez előtt bírta, nem fogja megnyerni, mivel 
az udvart, vagy is inkább a Camarát nagyon megbántotta azzal, hogy 
per nélkül ki nem akarta bocsátani. Ez közöttünk marad. Isten veled 
édes szívem Feleségem. Élj boldogul és szeressed igaz hiv szolgádot 

Társodat Barcsait s. k. 
(Fél íven 4.-rét alakban. Borítéka elveszett.) 

XII. 

Bánpatakán reggel hat órakor Susanna napján 
791. (febr. 19.) 

Édes kincsem Angyalom, kedves Feleségem ! 

Az estve ide szerencsésen megérkezvén, íme ma reggel ágyamból 
felkelvén első szíves kötelességemet hozzád teszem édes Susim, ezen 
rendeimmel jó reggelt kívánok néked, és ámbár testtel nem lehet, mind
azáltal lélekkel és szívvel ölellek sok ezerszer. Kívánom, érhessed boldog 
állapotban és szerencsés órák között neved napját még annyiszor, a mennyi 
hét van az esztendőben, adja Isten, hogy soha bú s bánat ne érje szívedet. 

Fél óra múlva indulok Isten segedelmével, úgy látszik, mintha jó 
utam akarna lenni. Isten veled kedves jó társam, innét mindnyájan csó
kolják kezeidet, én pedig ajakidot igaz hív szolgád, barátod és férjed 

Barcsay s. k. 

P. S. a lovakkal lehetne egy kis ganéjt hordatni, hogy szokjék 
a mellyek (így) hámhoz; a Sinka búzáját ne felejtsd elhozatni, az illyei 
búza sem rósz. Élj boldogul. A most forró borokra vigyázni kell. 

A Madame Madame Susanne de Barcsay née Comtesse de Bethlen. 
(Fél íven 4.-rét alakban, vörös sp. viaszba nyomott pecsétjén nemesi czímer, 

fölötte *Váradi Pál« névvel, tehát kölcsönözve.) 

XIII. 
Csóra 20. Febr. 791. 

Édes kincsein Angyalom kedves Feleségem! 

Tegnap ebéd után jókor megérkeztem ide, a bátyámot kornyadozó 
állapotban találtam. Nekem leirt, a mint mondja, hogy egészsége miatt 
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nem mehetvén Barcsára, egy megbízott emberünket küldjük a jószágnak 
által vételire; már pedig megbizottabb ki volna a világon az én kedves 
társomnál ? mindazáltal ha az út alkalmatlansága vagy egyéb gátlana, 
Váradi is elvégezné Góró apámmal. Hetfűn s kedden disznólkodni akar 
a bátyám, az az sertést öletni, azért igy gondolja, hogy jövő szeredán 
jönnél hálni Bábolnára, s másnap ide ebédre, magam is igen szeretném, 
ha egy úttal helyre hoznád az öreg Naláczinénál hibámot, hogy nála 
nem voltam, míg a másiknál voltam, az unokáját mindjárt által küldötte 
s ebédre kéretett. 

Jósikáné még aludt; a szürke lovat láttam, ha jó kézbe kerül, 
háromszáz forintot meg ér ménlónak, jó négy tagba szakadt. 

A négy ökör, szekér, és juhok iránt azt mondja a bátyám, hogy 
veled fog végezni, én is most nem akarám sokat szomorítani, mert a 
fösvénynek (ezt tanuld meg) az is szomorúság, ha másnak azt, a mivel 
tartozik, megadja ; ő pedig ebbe a betegségbe van; külömben sokakban 
most szörnyű atyafiságos és barátságos, reménlem, veled még annál is 
gálántobb leszen, mint illik dámával. 

Oláh országból egy hét alatt mind ki kell jönni az erdélyi mar
háknak, e még nagyobb drágaságot is fog okozni. 

A mi ökreinket ügyes ember által meg kell nézetni, ha eszik-e az 
odavaló kosztot. Jovicza tökéletlen az efélékben. Isten veled édes kincsem 
Susim, az estve ugyan volt itt egészségedért való ital és köszönés. Most 
két esztendeje épen így kelle úton töltenem neved napját; váljon a közön
séges jóért való törekedés fordít-e meg valamit nekem valaha ezen áldo-
zatimból ? Csókollak igaz szívből, hív társod, barátod és szolgád 

Barcsay s. k. 
A bátyám tisztel szívesen. Élj boldogul édes feleségem. 

(Egy negyed íven 8.-rét alakban. Borítékban volt, a mely elveszett.) 

XIV. 
Kolosvar 5-dik martii 791. 

Édes kincsem Angyalom kedves Feleségem ! 
Két hetek elmultak már, miólta hazulnét (így) el indultam, és én 

még egy betűt se vettem; tegnap előtti levelembe azt írtam vala, hogy 
mint ma vagy holnap elindulok; de Kendeífiné a Gubernátort és Generalis 
Ralit reá bériette, hogy mindenképen megmarasszanak hamvazó szerdáig, 
másképen ki nem állhattam előlek, hanem már még a holnapi napot, 
mivel vasárnap is, itt töltöm, jövő hetfűn pedig Isten segedelmével jó 
reggel útnak indulok. A Gubernátorral Berekszó iránt még ma elvég
zem ; itt is pénz kell, talám Türy is pénzt kivan a gabonára; talám jut 
mindenikre. Ide való újságokat nem irok, mert ezek bizony igen cseké
lyek ; egyedül azt írhatom, hogy tegnapi sessión a magyarországgal való 
egyesülés mind a három nemzetnek egyenlő akaratjával elvégeztetett. 
A szászok mondhatom jól viselték még eddig magokat. Ebben ugyan 
meg fog csendülni némelyeknek a füle Bécsben, mert ez ott váratlan 
újság lészen. 
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Ma Kendeffinénél leszek ebéden, holnap gróf Kemény Farkasnál. 
Bethlen Ádámné kiment volt Bonyhára; tegnapelőtt megint bé jött, tol-
lázkodik, páváskodik, de úgy veszem észre, hogy még függőben van a 
szíve ; az enyim ám nem Édes Susim, mert mentől tovább, annál nagyob
ban meg vagyok abba győződve, hogy én benned egy kincset találtam. 
Isten veled édes szívem, vigyázz az egészségedre addig is míg ölelhetné
lek igaz hív társad, szolgád és barátod Barcsay s. k. 

Getse le akar velem jönni. Csókollak ezerszer. 
Clausenburg. A Madame Madame Susanne de Barcsay née Comtesse 

de Bethlen, p. Clausenburg a Déva. (P. H.) 
(Fél íven 4.-rét alakba hajtva, egy oldalon a külczím és pecsét.) 

XV. 
Radnóth 6-dik May 791. 

Édes kincsem Angyalom kedves Feleségem ! 

Enyedről a nagy sietség miatt nem írhaték, alig vártam már, hogy 
megpihenhessek és legalább pennám által veled tarsalkodhassam. Az én 
kóborlásomnak mente így volt eddig, halld meg. Enyedről tegnap előtt 
estve nagy sárba és esőbe ide megérkeztem, Bethlen Sándor egynehány 
órákkal előttem Lázár Antallal s Bethlen Geczivel érkeztek volt Kolos
várról, vacsoráltak s én is leültem, de keveset ettem, az álom kedvesebb 
volt. Másnap istálló, ménes-, kert-látással tölt el ebédig, az alatt a beszé
dekből kivevém, hogy eddig való bizodalmamban megcsalatkoztam, mert 
az én kedves sógorom Sándor igen keveset gondolkozott a szürke lovak
ról. Egyik fiának halála történvén a múlt héten, azzal mentette magát, 
— elég az hozzá, hogy hol van szürke ló ? legközelebb Szent Pálon, 
Bonyhán s ama híres Czintoson. BoiTyhán három van; az özvegy Kolos
várt osztozik most Józseffel, nosza hát én Bonyhára mindjárt ebéd után, 
(»mentem« kimaradt!) de addig is ugyan meg vére az eső, még is jó 
idején beszállék a kis Bethlen Adihoz, ki nagyapjához Jánoshoz hasonlít. 
Tiszteletes Rákosi Prédikátorné asszonyom a szép csecsemőnek igen 
becsületes gondviselője, jó szívvel látott, a gyermek szerencsésen meg-
himlőzött, firis és erős, én megcsókoltam s azután az istállóba (így!) 
de igen szomorúan, mert eszembe juta, hogy mikor utóbbszor ott voltam, 
élt a gazda, — gyászba borúla minden előttem, s egész éjszakán fekete 
fátyolt láttam lobogni előttem. Talán egész Európát nagy gyász fenyegeti. 

Két szürke csikót alkalmast találtam, de a listát az özvegy magá
val elvitte feledékenységből, mi az árrok ? senki sem tudta. Az egyiknek 
a szeme meg volt egy kevéssé sértve. — Jó reggel Radnóthra vissza 
indultam, Gróf Teleki Sárának a kapuja előtt jövet egy pát csináltam a 
kocsiból. Radnóthon találtam gróf Haller Józsefet két szürkével. Sándor 
azt gondolta, hogy 80 aranyon talán megejthetem; de én 60 aranyon 
megvevém mind a kettőt és Czintosról is még egyet harminezon. (így!) 
Ezt senki sem gondolta volna, jó az embernek magának menni a Cama-
rátoa. Hát az ide való szürkéknek mi az ára ? három van, melyek közt 
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az egyik alább való, de még is 50 arany alól nem adja a sógor, mert 
ha én a két jobbikát kiválasztom, annak 60 arany alól nem adja darab
ját, úgy de Te 50 aranyat irtál ? igen de azt gondoltam, hogy többet 
vész; — mert én bizony a harmadikot is csak barátságból veszem, 
hanem annyi mint az, mind a háromért adok 120 aranyat, mert én 
Isten ugy segéljen 150 alól nem adom, e már hit, nem puliszka. Mit 
csináljak, már annyi külömb külömbféle zsidóval volt dolgom, hogy meg
untam; adok hát 130-at, mert a körmömre égett a dolog, — nem biz 
éri, hanem 140, annyi mint az — nem adok annyit — hanem ha abba
fogsz ügyesen munkálkodni, hogy a többit jövedelmesen vehessem, akkor 
nem mondom, hogy 10 aranyal (többet kimaradt!) nem adok ; — ezzel 
vége lőn a zsibvásárnak. Két csézás szép sárga lovát is bizonyos condi-
tioval által vevém tőlle. 7 esztendősök. Tehát van itt már hat szürke 
és két sárga. Ma ebéd után megyek Harasztosra, Orbánnál vannak szür
kék, onnét ha máskép nem boldogulhatok, Kolosvárra, a hová gr. Rhédei, 
Kemény Farkas, és Kemény László vezettetik a lovakot, mivel csak a 
lovászmesteri habitusba vagyok, jó lesz nekem is fösvénykedni, ott a 
Gubernátoron és Rallon kivűl senkihez sem megyek. 

Ha pályafutásomban, a mint reménlem, szerencsés leszek, egy hét 
alatt Enyeden az Assentirunggal is véget vethetek, mert a vezető kato
nákra nézve minden rendeléseket úgy tettem, hogy mentől hamarébb 
szabadulhassak. Többször az ilyen dolgot vagy magamra nem vállalom, 
vagy másra nem bizom; most nyakrafőre kell még is magamnak fárad
nám, (így) Isten veled édes Susim — adjon az Isten neked olyan egés-
séget, mind nekem van most, s annyi patientiát, mint a mennyire nekem 
van szükségem. Élj boldogul és szeresd igaz hív társodat, barátodat 

Barcsayt s. k. 

P. S. Ha Langer meg érkezik, csak nyugodjék Solmoson, hanem 
kérlek édes szívem, holmi ló vezetni való szerszámokat csináltass vagy 
négy lóra: úgy hát még magamnak való lovat hol veszek ? Boldog Isten, 
Ölellek igaz szívből és csókollak sok ezerszer. Góró Atyámat köszöntöm. 
A szegény valisorai és Stoynyászai embereket segítsd gabonával. A múlt 
éjszaka itt hóharmat volt, de semmit sem ártott; a törökbúzák már sok 
helyeken kapálni valók. 

(Fél íven 4.-r. alakban. Czímzctes borítékja elveszett.) 

XVI. 
Nro 6. Az unalom völgyében1 1-a July 791. 

Édes kincsem Angyalom kedves Feleségem ! 
Igen is elértem megint azt az időt, a melyben csak a posta-napokon 

vagyon jó kedvem, mikor veled beszélgethetek. Jól jut eszembe, mely jó 
ízűn esett a táborban, ha sátorom alatt készitgettem hozzád siető ren-

1 Bécsben kelt. Ekkor Barcsay már a m. kir. testőrségnél ezredesi ranggal 
főhadnagy volt. 
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deimct és legalább gondolataimnak egy részit veled közölhettem. Legjobb 
barátaimnak társasága ízetlen kezd lenni. Báróczit * is egy holnapra elvesz
tettem, feredőbe ment. Danczkaival2 és Bethlen Józseffel töltöm még' 
legkedvesebb időmet. Ma Ventzel is újra mellém verte sátorfáját, talánv 
annyiban megnyugszom, hogy mindenre gondom nem lészen ezentúl,-
Félek, hogy a szakácsnénak passust adok és csak karácsonnal fizetek, 
még eddig sem a költségre, sem egyébre nézve ízem szerint nem főzött. 
Ugyan nem nekem való a házi gondoskodás, alig várom azt a boldog' 
órát, melyben azt mondhassam: nem tudom, mit főznek. Itt a tehén-hus 
hét kr., egy tyúkfiu középszerű 18 kr., egy szóval minden szörnyű 
drága. — A háború iránt való hírek megint szűnni kezdettek, de más
felől szomorú történeteket hallunk. 

Franczia országban a király és királyné már oly pártfogókra 1 K 
találtak volt, hogy a sok száz Őrálloknak vigyázása alól kiszabadul- I S 
ván, a mi Belgiumunk felé mind ketten szerencsésen utaztak, midőn I 2. 
az ellenkező fátum valahogy reájok esmértetett és Sailon (Chalons) I g- p 
nevezetű városból nagy lármával Parisba visszavitték. Ezen törté- f «• «*" 
net a majd talán nagyobb dühösségre fakadható kösségre való • § 
nézve, nem kicsiny félelembe vetette mind azokat, kik azon szeren- a | 
esetlen fejedelmeknek sorsokat szivekre vehetik. Ma egjr magyar gárda g, 
kurir indul nagy sietséggel Felséges Urunk után Olasz Országba. J 

Isten veled édes kincsem Susim ; mi történt, vagy történik az én 
Váradi Pálnál maradott ezer forintos quietantiámmal, kérlek tudósíts; és 
ha Zágorba vagy máshuvá elmégysz, leveleink iránt tégy rendelést, hogy 
egymást tudhassuk legalább Írással vigasztalni. Én holtig maradok és 
vagyok édes szívem igaz hív társod, szolgád s barátod 

Barcsay s. k. 

P. S. Mikor cseresnyét eszel, jussak én is eszedbe, ugyan meg
gyűlt a bajom a Te Dersiddel, csak jár a nyákomra, ugyan jól esmérted. 
Csókollak sok 1000-szer. 

Vienne. A Madame Madame Susanne de Barcsay née Comtesse de 
Bethlen, per Temesvár a Déva en Transylvanie. 

(Fél íven, 4.-rét alakban, vörös viasz pecsétjén korona alatt Monogram.)-

XVII. 
Nro 10. Bécs, 17. July 791. 

Édes kincsem Angyalom, kedves Feleségem! 
Utolsó leveledet örömmel csókoltam, mert láttam abból, hogy már 

jobb kedvű kezdettél lenni, mint azelőtt; engemet is megviditott egy 
kevéssé az, a mit a gazdaságról írtál, bár én is veled számlálhatnám 
a kalangyákat, ugyan meg ajándékoznám a Pogány Franczi babonás 

1 Báróczi Sándor az író, ekkor a m. kir. testőrségnél őrmester. 
2 Danczkay József a kir. udv. kanczéllariánál fogalmazó volt 1788-ban, 

Erdélyi fi, valószínűleg az, ki a levélben említtetik 
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leányát, ha igazat jövendölt volna ; a dolog nem volna lehetetlen, egyedül 
a Prágai koronázás teszi kétségessé. Hidd el, hogy soha házamot, tarsomat, 
honnyomat úgy nem óhajtottam, mint most. A titulusomban nem szükség 
éppen Uramnak írni engemet. Édes szívem társom vagy férjem inkább 
illik hozzám, mind amaz. Talán Te is csak az én együgyű panaszomra 
akartál megpirítani; nem bánom, mert megérdemlettem: miért akarlak 
én tanítani arra, a mit Te jobban értesz nálamnál. De csak szeressük 
egymást, a többi mind bolondság és haszontalanság. 

Goróról nem írsz semmit, él-e, vagy holt ? Bethlen Geczinek egy 
felelettel tartozván a Sárfalvi tisztartó iránt meg intem; mindazonáltal 
Gecsével a dolgát röviden kell fogatni és a Barcsay sessiók iránt is ki 
kell kurkászni és annak idejében az özvegyet, ha még él, meg kell kénálni. 

Ebben a szempillantásban az én lovaim is szerencsésen megérke-
zének, a fájós szemű csikónak talám semmi baja sem lesz. mert jól van 
a szeme. Vilburg uramnak, megvallom, a ménlovak közül nem örömest 
adok el, kivált a Kedvest, a Nérvért ha 150 vagy száznegyven aranyot 
ád, úgy oda lehet engedni. Gróf Haller János itt van, tegnap kénált 
a ménesivel, híred és akaratod nélkül nem szólottam hozzá, de ha gon
dolnád, belé tekintenék; anya-kánczái valami húszig való lesznek, mivel 
embere nincsen, azt mondja: reá únt. Ez előtt ugyan szép fajú lovak 
voltak, ha még olyanok, és meg láthatnám, nem mondom, hogy jó vásárt 
nem tehetnénk vele. 

Attól a Zágori úttól azért félek, hogy azután nem vehetjük egymás 
levelit olyan egyenes úton. Kérlek, ha eltalálsz indulni, arra legfőbb 
gondod legyen, miképen utasítsuk leveleinket, mert nekem nagyobb bün
tetésem nem lehetne, mint az, ha minden héten Tőled levelet nem kap
hatnék. Én a mióta meg érkeztem ide, szavamot szentül megtartottam, 
ezentúl még annál is inkább meg fogom tartani, és talám tőled is ki 
telnék néha néha két levél egy hétbe; Ugy is majd ha Prágába megyek, 
egynéhány nappal későbbre vészem kezemhez. A gyümölcs étellel csak 
szépen bánj, mert tudod, hogy végtire hideglelés a vége. Kracsunt és 
a kuchtát már megtartom, a szakácsnénak még múlt héten utat adtam; 
szépségire nézve nem tudom milyen volt, hanem azt tudom s kóstoltam, 
hogy mind rosszul főzett mind vesztegetve bánt azzal, a mi a keze alatt 
volt. Többet nem is tartok. Kracsun Uram azt mondja, hogy a Conven-
tiojátx elvesztette, váljon nem fortély-e ? a mit adtál neki, azt jegyezd 
fel. Abban nem kételkedem, hogy a szőlők sok munkást kivannak az 
idején, csak végre a bor is savanyú ne lenne. Kompodi uramra vagyon 
gondom, csak most tapogatózva megyek a dologba. A mi a gabonát 
illeti, már azt úgy tekintsük, mint egy előre maradott provisiót, melyet 
egyik esztendőről a másikra szükség tartanunk, azért kárral nem kell 
eladni, jobb megtartani ; úgy tetszik, hogy föld golyóbissá is úgy meg
fordult, hogy igen tartós bőv esztendőktől félnünk épen nem lehet. Ha 
Isten haza viszen, markasobban (így) fogok mindenhez. A kövesdi szénára 

1 Bérlevél, melybe a cseléd kikötött évi bére és időnként kikapott részlet
illetősége van bejegyezve. 
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vén marhát kell vennünk őszire, hogy valami kerüljön belőle. Csórán 
sertéseket kell hízlaltatni, hogy Juga uram mutassan legalább valamit. 
Bethlen Sándornak nem szükség mindjárt pénzt küldeni, hanem írj elébb, 
neki, és a Naláczinál való adósságot assignald. A tarsalylyal is lehet 
még várakozni. Castellanónak mond vagy írd meg, hogy a mi aranyot 
vészen ki az uj bányából, ne küldje Zalathnara, hanem tartsa meg, mivel 
ő Felségitől szabad arany felváltást akarok kérni mintegy három vagy" 
négy esztendőre, a mely két annyit tészen. Isten veled édes szívem 
Susim. Türyné talám megbékéllek, mert azt irják, hogy Kolosváron van. 
Most nem irok többet, a jövő postára hagyom. Én akár soha másnak 
kedviért pennát sem vennék kezembe, holtig igaz hív társad barátod 

Barcsay s. k. 

P. S. Udvari Tanács Zejk úr ugyan megveté magát ma, elküldvén 
lovaiért, Langernak harmincz krajczárt küldött. — Csókollak sok ezerszer 
egész szívemből. 

(Fél íven 4.-rét alakban. Borítéka elveszett.) 

XVIII. 
Nro 11. Sojmos 31-dik july 791. 

Édes Kincsem, kedves Uram! 
Fiát mért ne mondjam Uramnak ? hiszem Ur az. a ki akkor hagyja 

el az embert, a mikor akarja, a társát pedig egyszer se hagyja el. 
Bécsben talám egy hét 12 napból áll, mért tartja, szavát oly szentül, 
a mint levelei bizonyítják'; tőlem édes szívem, eddig gyakran kitölt egy 
héten két levél és ezután is ki telhetett volna, de mivel itt Sojmoson 
egy hét hat napból áll, azért ezután én is a bécsi héthez alkalmaztatom 
magamat. Arról semmit se ír Édes, mikor mennek arra a koronázásra, 
bár csak el maradnának; ha elmennek, vigyázzon azután is magára, sok 
abrakot ne adasson annak a fejér szürke lovának és vigyázza meg 
a zabolát, kantárt, kengyel színt, Lángért el ne hagyja, Yenczelt, Josit, 
Kracsunt se hagyja el magától, azok mind jó legények és útra azok 
szükségesek. Hát a hámos lovait tartja e még ? Van-e jó kocsisa ? roszszal 
ne járjon, mert ott lehet jót találni. Gyulai Pista a napokban szerencsét
lenül járt a két fakó lovával, elragadták és sokáig hurczolták. Én is 
tegnap előtt Barcsán jártam, onnan által mentem Festésre inkább a borokért. 
Tűriné a főfájással bajlódik, most savanyó vizzel él, úgy mondja, hogy 
az ura készül fel menni követségben. Már ezentúl meg fog a bor drágódni, 
mert igen sok helyt járt a jég; én még soha sem láttam olyan nagy 
jegeket, mint egy nagy dió, akkorák esének tegnap előtt, az ablázt (így) 
egészen el rontotta, az ó szőlőben, és bogiákban nem annyira tett kárt; 
ez a jég megrontotta Ilyet, Branyicskát, Németit, Sólymost, Boholtot, 
tovább nem ment, tegnap megint más rendbeli jött Bábolna felől a Balatáig, 
de még eddig a törökbúzában nincs kár, hanem a füveket a víz el isza-
polta, ugyan csak azért, hogy a jég elverte, jöjjön haza szüretre édes 
szívem, vagy ha elébb jő is, jól teszi, addig is vigyázzon magára, haza-
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jáért s egyebkint se aggódjék semmit is, az egészségét ne rontsa avval, mert 
drága a jó egészség, engemet pedig tartson hív barátjának, szolgálójának 

G. Bethlen Susanna s. k. 
a Déva. 

A Monsieur Monsieur de Barcsay Colonel des armées et Premier 
Lieutenant de la garde noble Hongroise, a Znaym (kitörülve a postán 
s helyébe : Retour Prag.) 

(Fél íven 4,-rét hajtva, vörös viasz pecsét, Bethlen kígyós czímerrel.) 

XIX. 
Nro 16. * Bécs, 5-dik Aug. 791. 

Édes kincsem Angyalom, kedves "Feleségem ! 

Lukács éppen ma indult Erdélyfelé, irigylettem sorsát; az órát 
el nem küldhettem, mert olyan rósz volt, hogy az Órás mester máig 
is bajlódik véle, s addig míg ugyan jól nem jár, haszontalannak tartanám 
le küldeni. Báróczira bizom leküldésit első alkalmatossággal. Ma Lukácsnak 
még két ujjodan új szép és igen hasznos magyar könyvet adtam által, 
az egyiket tartsd magad számára, a másikat add Góró Apámnak. Az első 
iskatulyába is egyik könyv duplába(n) van, a melyik csupán kék papi
rosba van kötve, azt is vagy Gorónak, vagy Váradi Pálnak ajándékoz
hatod. Én indulok jövő hétfűn Isten segedelmével Prága felé, alig várom, 
hogy ezt a füstös várost ide hagyjam, és hogy a másikból is azután 
postán vissza jővén, öledbe siethessek. Elindulásom előtt még egy levelet 
írok innét, azután Prágáig négy nyugovó napom lévén, azt is hasznomra 
fogom fordítani. Bezeg abban a Csehországban szükségem lészen vigasztaló
leveleidnek olvasására. Ma egy szép könyvet vettem azt útra, vagy két 
lóttal tudósabban akarok visszatérni hazámba. 

Az erdélyi jó hazafiak itt naponként ujabb ujabb próbájukat adják 
jó indulatjuknak. Bethlen Sándort feladták, hogy ő Felsége ellen szólott 
volna, és azzal meg nem elégedvén, hogy Bethlen Józsefet már elfeke
títették volt, hogy ezt a famíliát közönségesen bélyegessé tegyék nevére 
nézve, uj árulást gondoltak, s azzal feladták, hogy a Borgai cserével 
az udvart meg csalta. Gondolhatod ezekből, ha az ilyetén álorczás csele
kedetek sokáig setétségbe(n) maradhatnak-e vagy nem ? Isten veled édes 
Susim ; a Marosról és kertről nem is merek gondolkozni. Még nem tudom i 
mire nevetted volt el magadot ? Élj boldogul és szeressed holtig hív 
társodat 

barátodat 
Barcsait s. k. 

Vienne. A Madame Madame Susanne de Barcsay, néc Comtesse de-
Bethlen p. Temesvár a Déva en Transylvanie.-

(Fél íven 4.-rét hajtva. Vörös spanyolviasz pecséten korona alatt ABS, 
monogram, és alatta szalagon Ámoré felirattal.) 



ADATTÁR. 477 

XX. 
Nro 23. Csaszlau, 19-dik Aug. 791. 

Édes Kincsem, Angyalom, kedves Feleségem! 

Utolsó levelemnek elküldésitől fogva mindjöttem máig, holnap itt 
nyugvó napom lészen, már csak tíz mértföldnyire vagyok a Csehek 
anyavárosától, a tegnapi helység úgy kiégett volt, hogy ott nem marad
hattam rasttagra. A császár holnap indul Bécsből, és azt tartom, hogy 
Prágán innét utolér, de ő Felsége előbb Szaxonia székire megyén és 
a Prussiai királyival ott fog találkozni. Ha csak annyit végeznek, mint 
József a megholt királylyal, úgy nem sok hasznát veszi az emberi nemzet. 
A Cseh Uraságok szörnyű költségbe verik magokat ennek a pompának 
kedviért; a sok aranyos gála-szekerek s fény és ünnepi készületek egy
mást érik az ország útján, a sok kincs csak Bécs felé siet; — a magyarok 
is ugyan meggazdagították tavaly. A csehországi Statusok két milliomot 
vettek kölcsön a bécsi bankóból a koronázás pompájira való költségre. 
Csak már vége is volna, hogy én mehetnék hazafelé; alig várom azt a napot. 

Édes Susim, azt tartanám, igen jó lenne a gabonának nagy részit 
előre ugy elalkudni a bányákra, hog}r egy garassal olcsóbban adjuk 
helybe, mint ők veszik a vásáron, vagy Banatusba, mert a nagy bővség 
miatt nehezen adhatjuk el jobban. 

Én ha Isten éltet, a Magazinum építésbe vagy egyképen vagy 
másképen belé vágom a fejszét. 

Éder, nem tudom miért, — elejintén ugyan nagyon pártját fogta 
Kompódi kisasszonynak, mikor holmiról beszélettem véle, de már más
képen gondolkodik, neki most is sok szava van s esmeretsége a bécsi 
Kamaránál, a hol azután dolgoznom kell, míg útba vihetem a dolgot. 
Te előre csak kénáld az alkuval, és jó móddal vidd contractusra, hogy 
mi helybe olcsóbban adjuk egy garassal; meg látod: hasznunk lészen 
benne. Ha Kompodi nem akarna, mondd meg, hogy magának tulajdonítsa, 

•ha én az Udvartól neki kedvetlen parancsolatot küldetek; de ezt csak 
szép móddal add értésire négy szem között, és deciaráid, hogy ha erre 
a bányászok konnyebségire czélozó alkalomra jó szerint nem akar állani; 
én soha meg nem fogom szenvedni, hogy ők idegenektől vegyenek, vala
míg nekem lészen gabonám. 

Isten veled édes Kincsem, megbocsáss, hogy ily hosszason papolék 
a gabona-commerciumról, de erről jó előre gondolkozni; ha Isten éltet, 
megmondom az okát: miért. — Élj boldogul és emlékezzél holtig igaz 
hívedről, társodrói, ki sok ezerszer ölel és csókol egész lelkéből 

Barcsay s. k. 

P. S. A mely idegen nyelven írt könyveket vitt Lukács, ne gon
dold, hogy számodra küldöttem, én akarom őket olvasni, Gorót min
denkor köszöntöm. Czaslau (bélyeggel nyomva). 

A Madame Madame Susanne de Barcsay, née Comtesse de Bethlen, 
per Vienne, Temesvár a Déva cn Transylvanie. 

(Fél íven 4.-r. ajakban, czímmel, és.az előbbihez hasonló pecséttel.) 
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XXI. 
Nro 25.1 Plánián 23-dik Aug. 791. 

Édes Kincsem, Angyalom, kedves Feleségem ! 
Ma itt nyugvó napom vagyon, holnap utolsó statio lészen; magam 

onnét szekerén Prágába megyek és a gárdákot oly rendeléssel hagyom 
hátra, hogy éjfél után meg indulván, virattakor, mikor minden ember 
aluszik, Prágába érkezzenek a fő Strásamester vezetése alatt, mivel még 
ott magyar testőrzőt lóháton nem láttak, a koronázás napján annál 
nagyobb újság fog lenni mindenek szemei előtt. Ez a comédia is elmúl
ván, áldani fogom az egeket, ha Erdély felé fordíthatom szekerem rúdját. 

Épen mikor ezt végeztem volna írni, imé a postára érkezik ő Fel
sége, és oda kelleték mennem. Igen jó kedvbe találtam, fél órát mulatott, 
öregbik fijával Ferencz herczeggel együtt kávét ittak, azután elmenének, 
Prágába — csak lovakat változtatnak. A Franczia király ifjabbik öcscse 
is, kit a nemzet számkivetésben tett, ma este fog által menni és nyilván 
Szaxoniaba a Pilniczi osszetalalkozason jelen lészen. Meg válik, mi lesz 
vége annak a szegény birodalom sorsának. Ugy veszem észre, sok helyen 
hamu alatt lobog a tűz. 

Isten veled édes Susim, bezeg a sok foglyot és fáczánt szeretném 
veled osztani most, de ezekhez is csekély gustusom van. Ölellek szívem
ből sok ezerszer és csókollak, holtig hív társod, barátod, szolgád 

Barcsay s. k. 

Planián. A Madame Madame Susanne de Barcsay née Comtesse 
de Bethlen, p. Vienne, Temesvár a Déva en Transylvanie. 

(Fél íven, 4.-rét alakban, az előbbihez hasonló pecséttel.) 

XXII. 
Nro 27. Prága 28-dik Aug. 791. 

Édes Kincsem Angyalom kedves Feleségem! 
Reménlem leveleimnek számába esett hijánosságot eddig helyre 

hozták meg érkezett tudositásaim, melyet nem panasz gyanánt mondok, 
hogy talám felül haladják mind hosszaságokkal mind többségekkel a tett 
alkalomnak czikkelyeit, mindazonáltal én ebből semmi érdemet sem kívá
nok szerezni magamnak, mivel a gazdasággal semmi bajom sem lévén, 
könnyű volt időt nyerni az Írásra. Neked ellenben tudom, elég gondod 
vagyon és volt szüntelen. 

Én itt már az udvar megérkezéséig csak olvasással töltöm időmet, 
a nagy világba csak a Gárdákot küldözgetem. Még nem mondottam meg 
micsoda gazd'-asszonyom van. Ez Generalis Kalchschmidnek, ki Erdélyben 
holt meg, egy hetvenesztendős testvére, hatvanesztendőt klastromba töl
tött, minden ablaka rakva van keresztecskékkel és ménkő ütés ellen való 
szentelt koszorúcskákkal, húst soha sem eszik. Mivel ezen a földön 

1 Ugy látszik a »Nro 24.-n szám helyett tévedésből. 
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manna és füge nincsen, többnyire földi almával vagy pityókával él; 
tegnap s tegnap előtt böjti napokon hogy húst főzettem a konyháján, 
majd ki törte a nyavalya; örökösen elvesztettem előtte minden creditu-
momat, nehezen nyerek tőle csókot. 

Tűrynek olvasom a nevit a deputatusok között, ha addig, míg 
ezen levelem megérkezik, el nem indultak, add tudtára, hogy száijon 
egyenesen hozzám. A kolcsok Báróczinál vágynak. Nem szólok édes 
Susim, mig szembe nem lehetek, hazánkfijairól. A Diéta végin ugyan 
megmutaták, mire veheti őket egy vallás palástja alatt maga hasznát 
kereső ember. Teleki Józsefnek oszlopot emelhetnek, de szégyenkőből 
építsék ha még becsületes vér foly erekben. Isten veled kedves társom, 
múlik az idő és az én unalmam is rövidedik, csak annak Örülök. Élj 
boldogul és szeressed holtig hív barátodat férjedet 

Barcsayt s. k. 

P. S. A szilvának termése iránt ne felejts tudósítani jó eleve, hadd 
tudhassam Vidával mit végezzek. Csókollak ÍOQO-szer. 

(Negyedrész íven S.-ad rétben. Borítéka, melyen a czímzet is volt, elveszett.) 

XXIII. 
Nro 18. Sojmos 30-dik August. 

Édes kincsem kedves Uram ! 

Nagy örömmel vettem 19-dik írott levelét, hogy egészségben létét 
láthatám. Ugyan meg ijedtem volt édes Szívem és szüntelen is rebegek, 
nehogy az a hosszas lovaglás megártson, melyet a maga büszkeségének 
tulajdoníthatnék. Tűri tegnap előtt itt jára Laczival és Pávaival, ez alig 
várja a veres mentét, a másik a mint veszem észre, inkább szeretne 
Pisidben nyugodni. Hónap jó reggel én is megyek Goróval Pestesre, 
egyikért azért, hogy a melegben ne járjak, másikért azért, hogy hama
rébb dolgom végezhessem Tűrivel és visszajöhessek, a mely is áll a 
Fogarasi computusból, mivel itt mások is voltak s nem lehetett, még 
két kanczelistát is szeretnék Csórára küldeni, had tudnám : mi a miénk. 
A Gubernátortól egy parancsolat jött az ide való tisztséghez, hogy az 
ide való árendát minél hamarébb viszik el, addig is sequestrálják a 
búzát, nehogy Barcsai Pétru hozzá nyúljon, ezt ugyan csak én kértem, 
és ha lehet, a jószágot is vissza veszem ; már most Váradi urnák kedvit 
kell keresnem. Azt mondja Tűry, hogy az ország azt végezte, hogy 
jobbágy ne legyen, de cselédnek valót az ember meg is vehessen s nevel
hessen, a mely ugyan szükséges Erdélyben, mert nem lehet drága pinzen 
is valamire valót kapni; én is vevék ma egyet sütőnek, még pedig Szent 
Andrásit, régtől fogva itt lakik Sojmoson egy atyafiánál, még kettőt 
veszek felestrisnak lovásznak, most azon kívül is olcsó a búza, már 
12 garason lehet jó kenyérnek valót venni. Én ugyan csak megpróbálom 
Kompodival mire mehetek; de félek csak a lesz a vége, hogy megszidom, 
pedig ugyan szükséges volna, ha el lehetne adni, mert a templomhoz is 
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már hozzá fogtam. Ma annyi volt a dolgom, édes Szívem, hogy a házból 
.alig búhattam ki, mind ácscsal, kőmivessel, asztalassal (így) bajlódtam; 
sok a költség és a keresztény hallgatók közül senki se akar csak egy 
pénzt is adni. Már mo-t alhatnám édes Kincsem, mert kilencz az óra, 
ilyenkor aludni szoktam kínomban, hanem álmomban is azt óhajtom, 
hogy mennél hamarébb hozza Isten szerencsésen haza hív barátjához 
szolgálójához. (Az aláírás elmaradt.) 

Szeretném tudni édes Szívem, mikorra várhassam, mert ha eddig 
nem mehettem Zágorba cseléd nem léte mián, már nem is mennék szü
retig, ott elébb elvégezném s az után itt; de ha tudnám, hogy addig 
haza jönne, úgy elébb meg járnám. 

Déva. Monsieur Monsieur de Barcsay Colonel des armées et Premier 
Lieutenant de la Garde noble Hongroise a Vien. (Ez kiterülve és helyébe 
a postán oda írva »Brag«) (így). 

(Fél íven 4.-rétben vörös pecséttel.) 

XXIV. 

Csóra 11-dik (leszakadva, talán Október hó?) 179? 

Édes Szívem! 

Én mind e mai napig a Butyini1 levelein kivűl semmi tudósítását 
se vettem, nem tudom, mi legyen az oka; de csak egészséges legyen, 
a többi mind tűrhető. Én azután mind roszúl voltam, hanem miolta 
Csórára jöttem, meg gyógyultam talám a sok boszuságtól, itt kaptam 
a szőlő-ételre, Sojmoson még reá se néztem semmiféle gyümí'lcsre. Ugyan 
leszen jó borunk és elíg, csak hordók iránt nem tudom: mit csinálok. 
A szilvát, ahogy lehete, egybegyűjteni Sojmoson, de itt még sok van. 
Koller is itt van, hozzá fogott a dologhoz, nem igen tetszik a vízen túl 
lévő Öreg urnák. Idezárva küldöm a Jósikával való buzakereskedes iránt 
való levelet is és egy Pásztoriét is és kívánok magának édes Szivem jó 
egészséget és minden boldogságot. (Aláírás nélkül.) 

Monsieur Monsieur de Barcsay colonelle de armée et premier 
Lieutenant de la Garde noble Hongroise. p. Déva, Tömesvár a Vienne. 

(Fél íven, negyedrét alakban, vörös pecséttel.) 

XXV. 
44. Bécs 11-dik 8-bris 791. 

Édes kincsem Angyalom kedves Feleségem ! 

Attól ugyan, a mint látom, nem igen lehet félni, mindazáltal ezen 
rendeimet azért küldöm, hogy ide több levelet ne utasíts, mivel ha Isten 
éltet, a jövő héten minden bizonynyal hazafelé indulok. Már egy héttől 

1 Butyin falu Arad és Temes vármegyében is van. Melyik a kettő közül ? 
és lehetett-e 1792-ben ott Barcsay, vagy más évben kelt a kvél ? 
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számlálom a napot 's órát, semmi tudósításod nem érkezik. Nyilván 
panaszos levelem adott okot reá, de ha egyszer megtudod okaimot, 
reménlem, más Ítélettel lesz arról, a ki csak Te éretted kívánja életét. 

Urunkat jövő pénteken várjuk, én részemről csak annyiban, hogy 
elmenetelem előtt magamat még egyszer személyesen jelenthessem, és ha 
lehet, jövendőre sorsomat állandóbb és boldogabb környűl állásokba tehes
sem ; mert a mint Te is mondottad, ilyen hajóba evezni tovább magam 
sem akarok. Isten veled, édes Susim. Ezen levelemet talán nem is veszed, 
ha Zágorba indultál. Az én szívem másfelé nem mégyen, nem is hívja^ 
hanem csak hozzád holtig hív barátod, társöd 

Barcsay s. k. 

Vienne. A Madame Madame Susanne de Barcsay, née Comtesse 
de Bethlen, p. Temesvár, ä Déva en Transylvanie. 

(Fél íven 4.-r. alakban. Vörös pecsétjén korona alatt A. B. S. monogramul, 
s szalagon AMORE.) 

XXVI. 
Nro 45. Bécs, 14-dik 8-bris 791. 

Édes kincsem Angyalom, kedves Feleségem ! 

Ha büntetést érdemlettem, már ez elegendő volna, két héttől fogva 
leveledet nem vettem. Azzal sem merem kecsegtetni magamat, hogy talán 
Zágorba mentél. Mindenkor a legroszabtól félek, ha ugyan csak a félelem 
egy egyenes szívhez férhet e világon. Bár csak egészségedről tudósítottál 
volna. Múlt postán azt írtam, hogy több levelet ide ne utasíts, most 
is abban a reménységben és feltételben vagyok. Herczeg Eszterházi tegnap 
estve érkezett meg, Urunk meg tegnap előtt reggel, de vasárnapig nem 
szólhatván vele, az én elindulásomnak napja is függőbe vagyon, addig is 
kérlek, ne kételkedjél holtig tartó hívségemről, míg személyesen ölelhetlek 
igaz barátod, szerető társocl B. s. k. 

(Negyedrész íven 8-rét alakban. Borítéka és így czímzete is elveszett.) 

XXVII. 
Sojmos 17-dik junii 792. 

Édes Kincsem ! 

Medardus napján irott levelit szokott szívességgel vettem. Én ha 
panaszoltam, méltó okaim elegek voltak és vágynak, ugyancsak már a 
panaszt rég félben hagytam, látván nincs foganatja. Igaz mondás ha okot 
ad a panaszra, ugy reám is lehet panasza édes, mind az által jól teszi, 
hogy elfelejti. Hát azon lovakkal mit fognak csinálni, melyeket a király 
el nem vészen, már bánom, mért küldöttem bajnak a két pej csikót, 
félek el nem adhatják, vagy ha el is, semmi nyereséggel. Az asztagak 
(így) iránt való gondosságát én is helyben hagynám, ha vagy 12 sváb 
cséplő jönne, de az ide valóknak elég máléjok van és nem csépelnek. 
Különben is megyei munkának van most itt nálunk ideje. Bosnyák baga-

Irodalom történeti Közlemények. 31 
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siája a jágerrai, kiről semmit az mondásán kivűl nem hallottam, még 
nem érkezek meg. A vén Bergmant tegnap előtt a kőrös-bányai papnak 
adtam volt idáig, épen most egyedül vissza jőve itt van mellettem, 
ugyan vágynak szép fiai, de meg sem mutatom, ha csak előre szépen 
nem szól, vagy is azt ígéri, hogy a bivalyakra nem haragszik, mert sok 
tejet esznek. Vigyázzon édes szívem egészségére és ne felejtse el igaz hívét 

G. Bethlen Susannát s. k. 
» Toroczkai a pénzt meg nem küldötte, nem tudom: mit csináljak 
véle. Ha egy vagy két közönséges ajtózárokat hozhatna édes, jó lenneT 
mivel ott igen olcsó. 

Monsieur Monsieur de Barcsay Colonelle du armée et premier 
Lieutenant de la Garde noble Hongroise a Vienne. 

(Fél íven negyedrét alakban. Vörös pecsétviasz Bethlen családi kígyós 
czímerrel.) 

XXVIII. 
Kolosvár 25-dik aug. 792. 

Édes kincsem Angyalom, kedves Feleségem ! 

A posta innét egy hétbe csak kétszer indulván Déva felé, máig 
nem tudósíthattalak szerencsés érkezésem iránt. Szeredán ebédre jókor 
meg érkeztem, és épen jókor, mert mindnyájon vártak, a Gubernátor 
igen jó szállást készíttetett volt. Másnap a hit letétel mind az ország 
résziről dicsőségesen megesett; azután engemet is a Statuum Praesessel 
a királyi Comissariushoz követségbe küldöttek a Haza résziről a királynak 
csekély tehetségünk szerint ajándékot ajánlani. E miből álljon ? ezután 
végeztetik el. Ezt nagy ebéd és estve illuminatio követte a királyi Biz
tosnál. Tegnap és ma a volt Diétabeli Articulusokat olvasták fel. Nagy 
örömemre mondhatom, hogy ennek az országgyűlésnek folyása jól indult 
és a mint kívántam, hamar vége leszen; de ha Isten éltet, én azt sem 
várom, hanem mihelyest tágíthatom és nagyobb dolgok előfordulnak: 
el illantok. 

Az öreg Bethlen Pált ma még egyszer tisztségibe megmarasztok; 
a reá vágyóknak nem igen tetszik, azt tartom; de emberséges embert, 
a míg lehet, bizonytalanért nem kell fel cserélni. 

Kocsist még nem kaphattam, de akárhogy tegyem szerit, a nélkül 
le nem indulok. Kérlek, édes Susim addig is ne koczkáztasd életedet 
azokkal a rósz kabalákkal. 

Kendeffinét nem találtam, ki ment, a fija és leányai itt vágynak. 
Holnapután katona Bethlen Gergelynénél leszek ebéden. Ezek Teleki 
Lajosnéval, és gr. Kemény Farkassal ezerszer köszöntenek, és szidnak 
engemet: miért nem hoztalak ide. Isten veled, édes Szívem Felesígem. 
Sietek, mert talám már ezt a levelet be sem veszik a postára. Csókollak 
sok ezerszer holtig hív társad, barátod 

Barcsay s. k. 
(Negyed íven, nyokzad alakban. Borítéka elveszett.) 
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XXIX. 

Nro 17. Bécs 26-dik Febr. 793, 

Édes kincsem Angyalom, kedves Feleségem! 

Már szinte panaszló pennával akarék írni Neked, midőn 8. számmal 
jegyzett leveledet kezemhez hozák. Nekünk mind házi mind több különös 
foglalatosságaink annyira hívnak és úgy szólván, kénszerétenek az együtt 
való léteire, hogy boldogságunk és kárunk nélkül azon gondolattól semmi
képpen el nem állhatunk. Húsvéton túl Te nem ajánlod magadot:1 

én pedig még (..... egér kirágta) ha lehetne, ölelésedre repülnék. (.... egér
rágás) édes szívem Susim, hogy ezen a tava (szón) ha Isten éltet, még: 
szíves csókokkal (csó)kollak. Nekem a késelkedés és előrelátás között, 
ha most haboznom is kell, édes csendességre vonszó czélomtól ugyani 
el nem állok. Institoris serénységibe többet biztam, most Boyti Secretá-
riussal vagyok bor-béli vásárnak várakozásába. Sajnálom édes Susim, hogy 
csalt vetett a reménység. A Japonikának kötője és zsebe volt, hacsak 
Hollak iné be nem varotta; ha czifra is, csak viselni kell, mert arra való. 

A vármegye gyűlése nem tudom, hogy folyt le a tiszteknek válasz
tásával. Én Erdélybe(n) és itt is a magamét meg teszem Váradi Pái 
mellett; de ha most haladott is, fogadom, hogy ha élek, másszor helyre 
hozzuk. Kollert bánom, hogy Tordán nem volt most, mert egy levelire 
való válaszomtól, ha idején vehetné, sok függene. Most néktek édes Angya
lom elég lázzasztó újságaitok lesznek a határbéli katonaságnak kijövete
lével, melyek mindazonáltal mind jóra fordulnak, ha Isten engedi. 

(Élj) boldogul édes kedves Feleségem, igaz szívből csókollak holtig 
hív társad 

barátod 
Barcsay s. k. 

P. S. Zejk Dánielné ma erdélyi mustárt akart nekem küldeni, talán 
abból az okból, hogy a Kendeffinéét el nem hoztam, azért el nem vevém, 
megköszöntöm. Isten veled édes Kincsem. A kertészt ajánlom grácziádba. 
A Karulynak ezentúl egy tál vízbe kovacsos fövényét kell be tétetni 
minden héten. A Berekszói Summát, ha a Gubernátornak is tetszenék 
Zalasdra gondolatod szerint által tenni én is jónak ítélem. Élj boldogul 

Külczím: Vienne. A Madame Madame Susanne de Barcsay née 
Comtesse de Bethlen, p. Temesvár h Déva en Transylvanie. 

(Fél íven 4-rét alakban. Lemállott vörös pecsétviaszszal volt zárva.) 

1 E sor a levélben aláhúzva. 

:>r 
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XXX. 

Nro 21 . (Bécs), Gergely Pápa napján. 
(Martins 12.) 793. 

Édes kincsem Angyalom, kedves Feleségem! 

Ha nálunk- is olyan idő vagyon, mint itt egynehány napoktól fogva, 
ujjon lehet jégvermet töltetni; itt most is havaz és szüntelenül fagy, 
a szegény erdélyi huszárok holnap s holnapután költöznek ezen keresztül, 
ugyan fel lehet a tarisznyát a lovak csípőjire akasztani. Baranyai főstrása-
mester most vala nálam bajusztalanul, alig esmértem meg kopott orr 
atyjával: kértem szépen s Ígérte, hogy megint megnevelteti bajuszát. 
Bosnyák fiját is ma indítám le innét Eszékre a Gyulai szabad seregéhez, 
reménlem, hogy vagy meglövik, vagy ember lesz belőle; életembe(n) gon
datlanabb, élhet etlenebb, nyomorultabb, semmirekelló'bb szegény frátertx 

nálánál nem láttam. Ha meg nem tiltottad volna édes Susim, hogy ne 
haragudjam, meg nem állhattam volna, hogy meg ne verjem; bizony 
Néked köszönheti, hogy annyira tartóztattam magamat. 

Mai postával küldöm köntösire és egyebekre tett költségeimnek 
listáját az apjának, mely mindenestől tészen az ide zárt laistrom kis-
laistrom (így) szerint az előbbi 56 forintokon kivűl, melyeket érette 
fizettem és neked assignaltam vala, 99 — idest kilenczvenkilenz Rforintokat 
és 23 Xrokat. Ezen két Summát kérlek Édes Susim vegyed vagy egy 
módon kezedhez, lehúzván mindazáltal belőle 6 forintot, melyet a császár
madarak felhozatásáért fizetett Déván a Deligenc-nak,2 a mint nekem fel
küldött recepisséből nyilván ki is tetszett. 

Bezeg küldött nekem tegnap Zejk Dánielné két butel mustárt, az 
ura kétszer volt nálam, már látom, hogy megölnek atyafiságokkal. 
Isten veled kincsem Feleségem, a Berekszóiak iránt vettem a Guber
nátornak egy igen barátságos levelét, melyben kér, hogy magam Ítélete 
szerint igazítsam a dolgot; jó lesz édes szívem, azokat az embereket 
mindenféle jó tétellel megnyerni részünkre, példának okáért a Balatába(n) 
lévő némely törökbuza földöknek bizonyos esztendőkre dezmába vagy 
felibe való által-engedésivel s a többi, melyek neked inkább esmeretesek, 
mint nekem. Élj boldogul édes kincsem Feleségem. A kertész és Jósi 
megérkezéseknek jelentésit óhajtva várom, ki szívemből csókollak, holtig 
hív társod s barátod 

Barcsay s. k. 

B. Salathnak írtam ígéretem szerint Zalasdra való által tétel iránt 
is, amint javaslottad volt. Ölellek sok ezerszer gondolattal, míg volta
képpen teljesíthetném óhajtásimot. 

(Fél íven, 4-rét alakban. Borítéka hiányzik.) 

1 A ritkított szavak aláhúzva. 
2 »Deligence« határozott napokon rendesen közlekedő fuvar vagy is szál

lító fogat-intézmény volt. 
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XXXI. 
Nro 1. Bécs, 27-dik 7bris 1793. 

Édes kincsem Angyalom, kedves Feleségem! 
Ezen levelemnek késedelméből láthatod, hogy ide jövő utamot nem 

igen siettettem, mivel csak tegnap előtt dél tájba(n) érkeztem ebben a 
most igazán szomorú városba. Budáról nem írtam, mivel a temesvári 
posta már elment volt. Gyulán meg kellett maradnom mintegy 14 órákig 
Venczel torokfájása miatt, szerencsére jó orvosra akadtunk, Franczeit is 
a másodikat mindennap lelte a hideg az úton, talám a solymosi sok 
alvástól. Nékem most mindenek felett a könnyebbítené oly hirtelen lett 
eltávozásomból származott szomorúságomat, ha néked jó egészséged iránt 
vehetnék tudósítást, melyre kérni akkor el is felejtettem; ezt reménlem 
édes szívem Susim meg nem vonod tőlem. 

Báróczyt nem találtam itthon, Sopronba ment egynehány napra, 
ez is többiti unalmamot, hát a sok visita, és a Gárda-ház Commendójának 
általvétele. Mennyi szekatúra! Az ifjú herczeg, atyját most mások közben 
vetésivel arra birta, hogy adóságait, melyek közel két milliomra mennek, 
által vegye, az ágyasának útra két ezer aranyot adjon s a többi, mely 
égbenkiáltó pénz-kihányások ezek ! A Gubernátor frissen vagyon, különösen 
köszöntet, reménlem, Berekszóról itt végezhetek vele. A veres hajú szom
széd, amint mondják, ma indult Erdély felé üres kossárral s üres erszény
nyel. Gondolom nem vágj'ik mostanság erre a tündéri piaczra. Bár én 
is mentől hamarább, de tisztességesebben, mint ő szabadulhatnék innét. 

Isten veled édes Susim, tudósításodat óhajtva várom, és addig is 
szivemből csókollak sok ezerszer holtig igaz hív társod 

Barcsay s. k. 

F. vS. A lovak összeszerzésivel s felállításával kérlek ne késsél 
édes szivem ; a ménesnek két kolompot tétetni ne felejtsed el. 

(Fél íven, 4-rét alakban. Borítéka nincs meg.) 

XXXIÍ. 
Nro 17. 29-dik 9-bris 793. 

Édes kincsem Angyalom, kedves Feleségem! 
Ezen holnapnak 10-dik napján Csóráról küldött kedves leveled 

annyival is inkább megörvendeztetett, hogy abból friss állapotodat lát
hatva^ egyszersmind azt is nyilván tapasztalhattam, hogy annyi fogla-
latoságaid között is rólam el nem felejtkezel és mindenekről tudósítani 
kívánsz, csókolom kezeidet édes Susim ezen barátságodért; bár írhatnék 
én is innét örvendetesebb újságokat, de csak a sok véres csata, és békes
séget még senki sem forraszt. A lovaknak felküldése egészlen kedvem 
szerint esett, és azt magam sem rendelhettem volna jobban cl. Alig
várom, hogy azok itt s az én ménlovaim Sólymoson lehessenek. 

Azzal ugyan nem szükség engemet ijeszteni, hogy »ha beteg leszek, 
ide jösz« ; mert én akár betegen, akár gyógyulva mindenkor Tied vagyok 
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ha a sok haszontalan költséget nem nézném, szinte kedvem volna beteg
nek tenni magamat, káros bánkódnék. De jó az Isten, jót ád, már sokáig 
nem tarthat az én itt fenn való maradásom. 

A mi a mi szeretetünket illeti, az Istennek hála! szép, és a mint 
a gerezdeket hagytam vala elindulásomkor, jónak is kell lenni. Más 
kérdés a Pestesi borokról, mert a hol a szőlők csak híbe-hóba voltak 
megdolgozva, ott apróbb volt, és későbbre ért a termés, jó volna tehát 
az én ítéletem szerint megkóstolni őket, és a magyarországi borvásárt 
ahoz képest mérsékelvén, ha szükség, el nem mulatni. 

Isten veled édes Susim, az én egészségem már Istennek hála, olyan 
karba(n) van, hogy ha szabadságot nyerhetnék, mindjárt ölelésedre indul
hatnék, holtig hív barátod, társod 

Barcsay s. k. 

P. S. Bethlen Józsefnek asszúszőlőt, nekem pedig egy kis jó mustárt 
küldeni ha lehet, kérlek, el ne felejtsd. Csókollak szivemből. 

(Fél íven, 4-rét alakban. Ily czimmel:) 
De Vienne. A Madame Madame Susanne de Bartsai, née Comtesse 

4e Bethlen, par Temesvár a Déva en Trannie. 
(Zárlatán vörös pecsétviasz nyomatban, melyen koronás paizsban 

imonogramm.) 

XXXIII. 

Ufc 9. Sojmos, 20-dik 9-bris 793. 
Édes Szivem ! 

Ha egy levelinek örvendek, a másiknak szomorkodom, mivel látom, 
hogy egészségének harmadrésze se jött vissza és karácsonyig se áll helyre, 
talám nem is gyógy itatja magát, és nem tart diétát se ételbe(n) se ben-
ülésbe(n). Én meg köszöntem volna az Istennek és hálát adtam volna, 
ha én azólta mind beteg lettem volna, csak magát tudhattam volna 
egészségesnek, sokkal könnyebben esnék nekem, hogy sem a szívem 
örökké fáj. Vigyázzon magára édes és tartson jó diétát mindenbe(n). 
A vadászás kívánsága helyett játszódjék a tűz mellett márjást jó kedvvel, 
mert a szükség az egészséghez. A kertészséget a németnek megmondottam 
és a cziganyokat melléje rendeltem, már lássa, ő mit csinál, mert én 
most megint menyek, nem vigyázhatok reájok, idő ugyan szép van mind 
a kertészséghez, mind a szőlő-munkához; szükségünk is van reá, bár csak 
három hétig tartana. Formadia iránt bizonyos tudósítást vettern, hogy 
soha vagy legalább kétszáz esztendeje, hogy a Dévai dominiumhoz nem 
adták és nem is birták, mikor Steinwill birta is Dévát, akkor is Formadia 
nem volt övé, hanem hol egynek, hol másnak adta a Fejedelem. A többi 
birtokosok sokan vágynak, kevés egynek egynek, úgymint a Tisza maradék, 
Kendeffiné, Szeredainé és a több testvérei, Bája József, Váradi és Pogány 
Franczi, ő ugyancsak zálogba adta a vereshajúnak, ha megkeresné a fiscus, 
talám magok se tudnák oltalmazni. A lovakot, a mint ez előtti két leve-
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lemben megírtam, el indítottam, és ugyan akarom ebbe(n) a szép időbe(n); 
a Kikler fekete lovát, ha tudtam volna, meg vettem volna, már késő. 
A csikókat is mind el küldöttem volna, hanem maga sem mondott semmit, 
én is igen ifiaknak tartottam, nem szolgálatra valók. A Nérót jó szívvel 
eladnám, de senki nem veszi; a két hámos ménlovat talám jobb volna ott 
eladni, itt elég hámos lovunk, vagy kanczánk lesz; azok úgy is csak 
sétálni valók. Kostánsnak a kocsisnak elmenetelekor 11 tizenegy Rforintot 
adtam, mivel azt mondotta, egy holnapra annyia van, sokat féltem adni, 
nehogy egy lóra felüljön és elmenjen az úton valamerre; ő czulagot 
pretendált az utazásért, de én azt mondottam, hogy az úton se kerül 
az élete többe, mint Bécsbe(n); elíg is 11 forint, még igen sok neki, 
úgy hallom, hogy az úton se akar a több(i) lovakra gondot viselni, 
csak a két fakóra; félek, hogy talám szerencsétlenség éri; innét ugyan 
épen indultak és jó húsba(n). Már bánom, hogy Mihájt nem küldém; 
hát ő részegen katonának állatt volt, és józanon hat forintot fizetett, 
hogy el bocsátották. A szász lovász ha szükséges volna ott maradni, 
bárcsak annyira lehetne taníttatni, mint Miháj, úgy csak vennők hasznát, 
s ha patkolni is tanolna, bárcsak annyit. Én is eleget fecsegek most, nem 
lehet panasza aziránt, hanem még egyet kérdeznék, szégyenlem ugyan 
gondatlan és feledékenységemet, de még is nem állhatom, hogy ne tuda
kozzam : jut-e eszibe édes, mikor Csertésen voltunk, az aranyas vén 
asszony egy néhány bankó czédulát adott, azt én nem tudom, hová 
tettem, mindent felkerestem, ahol csak gondolhattam, bár csak maga 
vitte volna el, így ha el talál veszni, tetemes kár, mert úgy jut eszembe, 
400 frt volt. Tudósítson édes szivem az iránt, ha emlékezik, hogy hol 
keressem. Vigyázzon egészségére, kímélje meg magát, s ne felejtse hív 
barátját 

Bethlen Susannát s. k. 

(Negyed íven 8-rét alakban. Borítéka elveszett.) 

XXXIV. 

Nro 24. Ádám s Éva nap 793. (deczember 24.) 

Édes kincsem Angyalom, kedves Feleségem ! 

Utolsó tudósításodat örömmel olvastam annyiban, hogy egészséges 
állapotodat tapasztalhattam belőle, de annyiban kedvetlenül, hogy oly 
hirtelen elindulásodat értettem. Sajnálom édes Susim, hogy legalább jelen
létemmel részt nem vehetek most sok bajaidban, tanácsommal nem tudom: 
érnék-e valamit, úgy tetszik, hogy magad roncsolódása nélkül Góró, ha 
egészséges, mindent helyre hozhatott volna. Hogy a malom zálog nem 
volt, most sem késő előadni, annyival inkább, hogy az egész osztozás 
hírem nélkül esett, és éri nevezetesen arra Tűrynek semmi plenipotentiát 
nem adtam, hogy minden volt — és azután nyert örökös jussaimot 
öszvecserélhesse, amint akkor történt itt fennlétemben; erre ha szükséges, 
revöcatiót expédiáltatok, tudom ő se veheti rósz néven. " 
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Ha egyéb okom nem volna is, Vásárhelyi utadért búsulni, az 
elég lenne, hogy leveleidet ezután mind későbbre, mind ritkábban 
vehetem. Egészségednek is árthat az a sok roncsolódás. A királyi 
Táblának parancsolatja ment, hogy ezen a télen Kolosvárra productiora 
menjen ; ha a Tábla visszaírására nem változik a parancsolat, úgy hiába 
fáradtál volna oda, s majd talám Kolosvárra kellenék ügetned. Ez az egész 
perlekedés nem tetszik, megvallom édes szivem, jobb nekünk békességben 
élni. Holnap Karácsonnapja, tavaly úton töltöttem, most sem sokkal jobb 
a sorsom, Báróczit s Danczkait hívtam ebédre, úgy legalább lészen, kivel 
emlegessünk, ha szemben nem láthatlak. Isten veled édes Feleségem, az új 
esztendőbe sok áldást és szerencsét kivánok, holtig hív barátod 

társad 
Barcsay s. k. 

P. S. Gróf Kendeffinét tiszteld szómmal és köszöntsd kedveseivel 
együtt. Ölellek szívemből édes Susim. 

Czím: Vienne. A Madame Madame Susanne de Barcsay née 
Comtesse de Bethlen, p. Temesvár á Déva. 

(Fél íven 4-rét alakban. Zárlatán vörös sp, viaszban az előbbi pecsét
nyomat.) 

XXXV. 
Nro 25. Bécs, 27. X-bris 793. 

Édes kincsem Angyalom, kedves Feleségem! 

Josit ma reggel indítám el a ménlovakkal, ha valami baja nem 
történik az úton, Januarius végin, remélem haza érkezik; a Kuhntól való 
lovat, mivel láttam, hogy nem gyógyítható, és azért is, hogy fáradságának 
valami jutalmát vehesse, néki ajándékoztam. A szászból, a ki itt maradt, 
jó cseléd leszen, a kovácssághoz is most kezd kedve lenni. A négy 
fekete lovat eladtam annak, a ki számára voltak elszánva, 150 ara
nyokon; ha olyas ember vette volna, a kinek fáradsággal nem tartoznám, 
180-on is eltudtam volna adni. Már hiába tagadod édes Susim, hogy 
a lóhoz nem értesz, mert nem igaz; bár mostani utadban valami szép 
gyermek lovakat vásárlanál. Ez a mostani távozásod nekem sok szomorú 
szempillantásokat okoz, úgy tetszik, mintha most ezer mértföldnyire volnál. 
Kérdés még az is, ha leveleimet veszed-e, vagy nem ? A tieid ugyan 
ritkán és lassan érkeznek. 

A Zaránd vármegyei Fő-Ispány egyszerre felébredt, s Bábolnáról 
újságokkal kedveskedik nékem, az egyik illeti Kendeffiné peres szomszéd
jának feleségétől való válását és Török Veronikával leendő összekelését; 
ha ez igaz, Hollaki Pálné seprűt érdemel, szégyenlem, hogy egy kotsiba 
is ültem véle; a második, mely ötöt (így) illeti, azt foglalja magába, 
hogy ő a fijával Bábolnán, a felesége pedig a leányával Tordán telel. 
Ez is vessző alá való dolog. A többikről, melyek három Bethleneknek, 
úgymint Gergely, Ferencz és kicsiny hktárinak (így) válásokat illeti, 
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hallgatok; ezeket Zejk Dánielné könyv nélkül tudja s tőle egyéb újságokat 
nem is hallhatok. 

Isten veled édes szívem Susim. Egy hazát vagy nemzetet egy 
erőszakos uralkodás Ínségre hozhat ugyan, de megint magához jöhet; 
az erkölcstelenség ellenben, ha egyszer közönségessé leszen, egészlen fel
fordítja és boldogtalanságra vezeti. Ettől méltán lehet félteni hazánkot, 
és még is példát nem tesznek az elfajúltakon. Élj boldogul és szeressed 
holtig hív társodat 

barátod 
Barcsait s. k. 

P, S. Az írt német könyvet, melyet otthon felejtettem, kérlek, első 
alkalmatossággal egy kereskedővel pecsét alatt jól becsinálva küld el. 
Csókollak igaz szívemből. 

A szélére írva: Újságul írhatom, hogy Vilbourg Dévay Oberster 
leányát veszi feleségül. 

Gzím: Vienne. A Madame Madame Susanne de Barcsay née 
Comtesse de Bethlen, p. Temesvár á Déva. 

(Fél íven 4-rét alakban. Zárlatán az előbbihez hasonló pecsét.) 

XXXVI. 

Nro 8. Sojmos, 6-dik február 1794. 
Édes Szívem! 

Az Eszterházy x halálát azért sajnálom, hogy attól félek, a mián 
késni fog haza jövetele. Bornemisza nem igen fog búsulni érette. Tűri-
nek vettem egy keserves levelit, panaszolja, hogy a levelére maga édes 
nem válaszalt (így) neki, s taláni a feleségiért való kedvetlenség okozta. 
Én ugyan egyiket sem mentem, de azt tartom, maga is édes jól tudja : 
ki a hibásabb. Azért talám jobb lesz őket mentekre hagyni, magának 
nyughatatlanságot ne szerezzen miattok, és Tibit is nem kedvetleníteni. 
Láttam és másoktól is hallottam, hogy a mit ő akar a k. Táblán, igen 
véghez megyén. Azt is írja, hogy Laczi a Barcsai Jankó felesége test
vérét 2 veszi feleségül; így mind unitáriak lesznek az ifjú asszonyok. Az is 
a hir, hogy a Barcsay Ferencz árvájának a Péter vejit Inczédyt tennék 
tutornak, ugyan meg gyűlne jobban is a bajom véle; ezt a tutorsagot 
jó volna édesem ha magára venné, úgy is már Laczi Jankóval fog tar
tani ; se Formadiaról se Lipováról még nem tudosita. 

Vigyázzon édes szívem egészségére. Kün ne igen járjon komédiába,, 
redoutba, bálokba, nehogy meghűtse magát és nátha hurutot kapjon. 
Ugy a Joro katona fi ja is ki masérozék, eleget siratja az anyja, hogy 

1 Herczeg Eszterházy Antal tábornagy stb. meghalt Bécsben 1794.. 
január 22-én. 

2 Vargyasy Dániel leányt. 
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a czigányokkal egy rangba(n) van; jó volna az öregek kedvekért bár
csak strásamesterségre mehetne. Éljen boldogul édesem. .* 

Czim: A Monsieur Monsieur de Barcsa^ Colonelle du Arme et 
premier Lieutenant de la Garde noble ä Vienne. 

(Fél íven 4-rét alakban. Zárlatán veres sp. viaszban két paizsos elnyo
mott pecsét.) 

XXXVII. 

Kolosvár, jégtörő Mátyás estvéjén, 10 órakor 
(tehát február 25-én) (1794?1) 

Édes Kincsem ! 

Tegnap estve ide jókor megérkeztem, ma a sok látogatás miatt nem 
írhattam, most pedig az Anyád, katona Bethlen Gergelyné báljából jövök, 
700 személyre ád a Rhédei háznál ugyan úri mulatságot; mind Ken delfiné 
mind mások javaslásából el kellett mennem; de a nagy szemfényvesztő 
poros palotából ime itt vagyok egyedül szobámba(n), áldom Istenemet. 
Itt a világ tündér és czifra, kiki kivan fényleni, ma ugyancsak, amint 
mondják, sokan gyűltek oda csupán látásomért; én is azt a hasznát 
vevém, hogy generalis visita gyanánt mini le hárítám nyakamról, többet 
nem teszek. Holnap (Gene)ralis F . . . llnál leszek ebéden. Azt találám egy 
summába ebbe(n) a hires városba(n), hogy a régi szépek mind meg 
vénültek, még mégis rútultak, az ország dolgai pedig mától fogva talám 
megifjadnak, az az megjobbulnak. Részemről pontban a kenyérszegésre 
érkeztem, Tury, Tűryné bálgazdák harmad vagy negyed magokkal; ott 
hagyám, azért a búza s bor vásár iránt nem végeztem, talám reggel 
míg még ezt a levelet elküldeném, írhatok valami bizonyost ide. 

Megérkezésemkor minden ember Tégedet kérdezett édes Susim, 
•engem fel sem vettek, ezen ugyancsak örvendeztem, mert láttam, hogy 
•sok jó akaróid vag}mak velem együtt, most lefekszem, mert fáradt vagyok, 
holnap többet írok. 

Másnap2 reggel kilencz órakor a korhelyek most érkezének haza, 
tódul a visita, már egyebet nem írhatok, hanem hogy holtig tiéd vagyok 
:igaz hiv társad, szolgád és barátod 

Barcsai? s. k. 

Csókollak sok ezerszer, a posta mindjárt indul. 
(Negyed íven 8-rét alakban. Borítéka elveszett.) 

1 Évszám nem lévén kitéve, csak hozzávetőleg 1794-re tevők; mert csak 
is 1794—1797-ben irathatott; de legvalószínűbben 1794-ben, mert ez évben 
nyugalmaztatván, végleg haza telepedett és haza térése után ez lehetett első útja 
Kolosvárra, ezért volt hozzá a sok látogatás is. N. I. 

8 Innen más tintával irva. 
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XXXVIII. 
K(olos)vár Zacharias napján, 

(Februar 9-én1) 795. 

Édes kincsem Angyalom, kedves Feleségem! 

Az Ország Rendjei a székelyek dolgában kirendelt Deputacióba 
engemet erővel kinevezvén, indulásomat holnap utánig halasztanom kellett, 
most is nagy duzzogással bocsátanak. Ha Csórán nem tanállak, én sohult 
sem mulatok; egy szerencsére ezen rendeimet még is előre bocsátom, az 
ide zárt levéllel együtt, hogy míg szóval végezhetnénk, aííozképest tehesd 
a gabonára nézve rendeléseidet. Vidának is írok mai postával, hogy emberét 
Sólymosra elvárom; utolsó levelit itt küldöm. Szükséges épületeinknek 
felállítására Bornemiszától négy tereh tutaj fát megvásároltam, le húztam 
annak az árából bécsi agentiámnak bérit, és így jutalmason esett a vásár. 
Isten veled édes szívem Susim, többé engemet ilyen hosszas diétára ugyan 
nem kapnak, alig várom, hogy ily unalmas távullétem után már végtire 
állandóul kedves öledben pihenhessek, holtig hiv társod 

barátod 
Barcsay s. k. 

P. S. Kendeffiné tegnap elmene ebből a sáros városból. A diéta 
ezen holnapnak utolsó napján végződik. A székelyek dolgát, legalább mi 
részünkről ugyan jó Iában (így) indítottuk, csak ők magok az udvarral 
el ne rontsák. 

(Negyed íven, 8 rét alakban. Borítéka elveszett.) 

XXXIX. 
Déva, 25. Febr. 798. 

Édes Szívem ! 

Tegnap már olyan készülettel voltam, hogy estvére haza menjek, 
hanem a főispán és főbiró még a mai sessióra nagyon marasztottak, nem 
tudom, micsoda színű dologra nézve. Mindazáltal reménlem, és Keresztest -
is magammal viszem, hogy ma ebéden Sólymoson lehetek és Tégedet 
ölelhetlek, melyet alig várok igaz 

híved . r 
Barcsay s. k. . 

P. S. Alkalmatosságot se érettem se a bagágiajért küldeni nem 
szükség, mert Vittmann barátságából mindent magammal vihetek, csak 
a révnél legyenek vigyázó emberek. Az utolsó havat a mezzaninákból 
elsepertetni jó lészen, mert nagyon olvad. Isten veled. 

(Fél íven, 8-rót alakban. Borítéka nincs meg.) 

1 Zaehariás propheta napja Knauz szerint február 9-kére esik. 
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XL. 
• Sojmos, 13-dik április 1798. 

Édes Szívem ! 
A postán írt levelemet reménlem eddig vette, melyben azt írtam, 

hogy Zágorba menyek; azután tudtam meg, hogy az ide való Generalis-
szék ezen hónap 24-kén kezdődik, azért nem tudom, váljon nem lesz-e 
szükséges akkorra itt lennünk, beszélek a prókátorokkal és ha bíztatnak, 
úgy élmények, ha pedig nem, mivel a postán hiába tudósítom, úgy gon
doltam, hogy a lovakat küldjem Szívem maga után Kolosvárrá, úgy hogy 
éppen György napján érkezzenek, hogy mikor tetszik, akkor indulhasson 
meg; erről való tudósítását Szívem, elvárom ezen Berzovitz visszajövő 
alkalmatosságától. 

Vétessen Szívem, ha találnak, vagy két véka lencsét vetni és egy 
kézbe való kis vas rostát, olyant, a milyent Góró hozott. Semmi újságot 
nem tudok írni. Istennek hála, minden jól van; az idő a szőlőknek jól 
jár, mert éjszakánként hideg van és késlelteti; de a megvirágzott baraczk-
és cseresznyéknek rósz. 

Alig várom Szívem ! hogy haza jöjjön, addig is vagyok igaz híve 
G. Bethlen Susanna s. k. 

Kartifio (így) magát és pórét vetessen Szívem. 

Monsieur Monsieur de Barcsay Colonel du Armee, ä Clausenburg. 
(Négyedrész íven 8-rét alakban, vörös pecsétviaszszal.) 

XLI. 
Kolosvár, 13-dik april. 798. 

Édes kincsem Angyalom, kedves Feleségem ! 
Gróf Teleki Lajosnak közbevetésére és különös biztatására én mai 

napon Ribiczei Dániel öcsémnek uti költségre, és még tavaly itt mulatá-
sakor tett adóságainak legsürgetőbb kifizetésére hetvenkilencz rforintokat 
s egynehány Xrokat adtam, még mintegy százötven forintokból álló, hasonló 
természetű adóságait is ígérettel magamra vállaltam, de azt ugyancsak 
segíltséged nélkül nem teljesíthetem. Ő az ötszázig való pótlást várja Tőled. 

Én miólta ember nem érkezett onnan hazúl, mindennap keres
tetem a postát, de egy betű sem érkezik; alig várom azt a napot, melyen 

-•magam indulhassak Ölelésedre, holtig igaz szívű híved s társad 
Barcsay s. k. 

P. S. A pénznek összeszerzésiben és annak azután megtartásában 
gondoskodjál kérlek, mert az idők igen változók s borongok. Isten veled. 

Czím: A Madame Madame Susanne de Barcsay née Comtesse 
de Bethlen ä Maros-Solymos. 

(Fél íven 4 r. alakban. Zárlatán a már leírt czímeres pecsét, két paizszsa!, 
egyikben a Barcsay, másikban a bethleni czímer grófi korona alatt.) 
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XLIL 

Ábrahám napján (october 6-án *) 
(1798?) 

Édes szívem, kedves Uram! 

Kivánom, adjon Isten még harmincz Ábrahám napokat érni olyan 
erő be (n), mint most van édes szívem és avval együtt minden jót adjon 
Ő sz. Felsége magának édes,, szerettem volna, ha a mai napot együtt 
tölthettük volna; tegnap meg indulék Csóráról, estvére Barcsára érkezem 
szüntelen való havazásba(n); Sandi mindjárt hozzám jött és kért hozzá 
menni szállásra, nem örömest, még is elmentem, pedig jobban nyugodtam 
volna a Miklós kis bástyájába. Egész éjszaka mind havazott ugyancsak; 
ma reggel meg indulék minden út nélkül, a Maros partjára meg érkeztem 
és a Maros közepin a zajok (így) között szerencsésen által jöttem. Már 
itt vagyok, de úgy meg untam magam, úgy tetszik, minden puszta, hogy 
a gazda nincs itthon; bárcsak ne mulatna sokat ott. De nyughatatlan 
vagyok az iránt is, hogy érkezhetett, mert útja nagyon rósz volt. Fejér
várról elhozták a szecska kést és a levélbe, a mit küldött. Az új tiszt 
jól forgolódott itt, mindent jól találtam. A csóraival nem tudom, mit 
csináljak, mert rósz. Jöjjön haza édes, hamar s addig is viseljen gondot 
egészségére, ne haragoskodjék s ne felejtse igaz hivét 

G. Bethlen Susannát s. k. 

Édes szívem, csináltasson két kocsis nyerget, ott talám jobban és 
olcsóbban csinálják mint Déván. A kupta (így) négy tángyértörlőt vitt. 
Venczel hozza vissza. 

Czím: A Monsieur Monsieur de Barcsai Colonell on (így) Service 
de sa Majesté I. R. ogli (így) á Clausenburg. 

(Fél íven, 4-r. alakban. Zárlatán az előbbi pecséttel egyenlő.) 

XLIII. 

Nro 5. Sólymos, 10-dik Juny 1804. 

Édes szivem ! 

Múlt holnapnak 29-kén a Vad-embertől költ levelednek közlése 
végett, midőn a Vicomte-ot magamhoz hivattam volna, ő vette volt már 
az alatt az Ágensnek tudósítását a recursusnak helybenhagyattatasa iránt, 
melyre nézve ámbár az ő szabadsága még nem érkezett meg, talám Te 
lejöhetnél, addig is míg ő felérkezik, mert míg az Actakot innét a Guber-
nium felkéri és onnét még talám maga opiniojával felküldi (mely tájban 
vagy neki vagy Keresztesnek Kolosvárott szükség jelen lenni) addig mon-

1 Ábrahám napja Knauz Kortana 130. lapja szerint octóber 6-ára esik. 
A kelet évszáma hiányozván, hozzávetőleg 1798-ik éviek közé illik be a levél. 
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doni, sok idŐ telik. Mindazáltal magad jól megfontolván, és másoktól is 
tanácsot vévén, addig ki ne mozdulj Bécsből, míg fenn léted hasznosnak 
Ítéltetik. 

Zeyk János adresse alatt négy levelet küldöttem, az elsőben 
Bonthonnak írtam, annak vedd hasznát; Franzenau még nem küldött 
assignatiót, ma újra irék neki, hogy Vilbourg által assignáltasson számodra 
ezer, vagy 1500 ftokat, ha az assignatiót ma vehetnem, még mai postá
val felindítanám, ha nem, a jövő postára hagyom, és azon leszek, amint 
látod, mindenképen, hogy valahogy Rumfort levesre ne szorulj Bécsbe(n), 
mert azt nem csak szégyenleném, hanem sajnállanám is ; szivemből holtig 
igaz barátod, 

híved 
Barcsay s. k. 

Oberster. 

P. S. A múlt postán hibásan fogtam írni a kávénak az árát, mert 
az harmadfél forint. Lukácsot tegnap becsülettel kifizettem. Azonkívül ne 
felejtsd édes Susim, hozni magaddal valami cselédnek való posztót, bor-
nyúbőr-csizmát és egynehány csákót a konikoknak; ezeket most Pesten 
jutalmason vehetned. Isten veled, egynehány tiszteletet, vagy két pár 
csókot, és barátságos köszöntést zárok ide végtire. Kérlek, osszd ki nevem
mel annak rende szerint. 

Élj boldogul. Szegedit ölelem. Pesten ha Gyulai nincs otthon, küldj 
b. Alvinczyhoz, vagy Orczy Lászlóhoz assignatio iránt. 

Gzím: A Madame Madame Susanne de Barcsay, née Comtesse 
Bethlen a Vienne. 

(Fél íven, 4-rét alakban, és mivel máshoz intézett levélben volt küldve, 
ostya pecsét alatt ; — egyszersmind kivűl a czímzet fölé még ezek írvák) 

Mind a kinek írtam, mind a kihez küldöm, ajakát csókolom, s dere
kát ölelem. A küldöttet visszaküldöm, és azomban tisztelem a küldőt s a 
kinek írva van. 

Közli: Nagy Iván. 

TOMPA MIHÁLY KÉT LEVELE. 

I. 
A magyar tudományos akadémia 1859-ben, Kazinczy Ferencz szüle

tésének százados évfordulója alkalmából 50 arany jutalmat tűzött ki eg}r, 
Kazinczy emlékezetét dicsőítő ódára. Az augusztus 20-iki határnapig összesen 
tizennégy költői pályamunka érkezett be; ezek közt V. számú s »Hív 
és nagy vala« jeligéjű volt a Tompa Mihály ódája. Birálókúl Lukács 
Móricz tiszteleti, Arany János rendes és Székács József levelező tagok 
küldettek ki, kiknek véleménye némileg eltért egymástól. A két első 
a jutalmat a Tompa költeményének javasolta kiadatni, ellenben Székács 




