
ADATTÁR. 

ADATOK BARCSAY ÁBRAHÁM LEVELEZÉSÉHEZ.! 

Húsz s egynehány éve annak, hogy Berkeszi István a Kisfaludy-
Társaságban bemutatta azokat a leveleket, melyeket az »elegáns poéta« 
a XVIII. század közéletének egyik szereplőjéhez és ennek feleségéhez 
intézett. Ez irodalmi érdekű iratok a nevezett Társaság Évlapjainak 
huszonegyedik kötetében nyomtatásban is megjelentek. Közlő ez alka
lommal egypár sorban rámutatott a közzétett levelek fontosságára s a 
velük valamiféle kapcsolatban levő személyekre is adott rövidke tájékoz
tatót, a nélkül azonban, hogy részletezte volna a viszonyt, mely a testőr
költő és magyarországi barátja közt fennállott. E hiány pótlásául, meg 
azért, mert azóta újabb adatok is kerültek elő, nem lesz érdektelen újból 
feleleveníteni a két férfiú emlékét. 

1 Az utóbbi években B. Á.-ra vonatkozólag számos adalék került elő, 
melyekről Szinnyei Magyar Irokjában természetszerűleg még nincsen szó; a 
nyomtatásban megjelentek könyvészeti jegyzékét mutatja ez az összeállítás: 
B. Á. levelei feleségéhez. Közli Nagy I. írod. Tört. KÖzl. 1893. — B. Á. isme
retlen levelei. Vas. Ujs. 1904. 857. -^ Névnapi köszöntő a XVIII.. sz.-ból. Uj 
Idők. 1901. IV. 14. (B. Ái verse Radvánszky Jánosnéhoz. V. ö. írod. Tört. 
Közi. 1904. 83. 1.) — Baros Gy.: Barcsay és Báróczy. Sajókaza. 1905. (V. ö. 
Egyet. Phil. Közi. 1905.: B. verse Báróczy neve alatt.) — U. a. Bessenyei 
Sándor szerelme. írod. Tört. Közi. 1906. (B. S. és B. Á. viszonyára vonatkozó 
adatok.) «-• B. Á. levelei Széchenyi Ferenczhez. Közli Esztegár L. Tört. Tár. 
1904. — Költői levelezések. Kiadta Hattyuffy Dezső. R. M. K. XXII. sz. (B. Á-
levélváltása Ányossal.) — B. Á. négy levele Ányos Pálhoz. Közli Császár Elemér. 
írod. Tört. Közi. 1907. V. ö. Ányos Pál versei. Kiadta Császár Elemér R. M. K. 
XXIII. sz. (Ányos P. levelei B. Á.-hoz.) — Alkalmi czikk : Mráz E.: B. Á. 
(1742—1806.) Nógrádi Hírlap 1906. 10. sz. — Életrajz; Zombori I.: B. Á. 
élete Bp. 1895. (Doktori értekezés.) — Mindezeket, a mennyiben tárgyunkra 
vonatkoztak, a bevezető sorokban felhasználtuk. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXI. 13 
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Berkeszi szerint Barcsay Í778. augusztus 21-én küldte utolsó 
levelét Radvánszky Jánosnak, Végleg megszakadt-e ezek után a levelezés 
és miért, arra Berkeszi határozottan felelni nem tud, de valószínűnek 
tartja, s ezt abból gyanítja »mert R. J. később költőbarátainak leveleit 
egybegyűjtve, azokat kötetbe összeköttete. Miért nem tette volna hozzá 
a többieket is, ha csakugyan lettek volna ?« Utóbbi kérdés és az a föl
tevés, hogy a levelezés 1778-ban megszakadt, a radványi levéltár 
hiányos ismeretén alapul. Abban az időben ugyanis, a melyből az idézett 
közlemény való, a levéltár „ anyaga még nem volt rendezve s így Berkeszi 
csak az akkor hozzáférhető darabokról szólhatott. 

Az újabban talált adatok alapján biztosra vehető, hogy Barcsay 
és Radvánszky 1778-on túl is^ leveleztek. Hogy milyen időközökben, az 
nem állapítható meg pontosan, mivel nem tudhatjuk, hogy a levelezés 
ránk maradt darabjain kívül nem váltpttak-e többet is egymással. Kétség
telen csak az, hogy 1792-ben még nem szünetelt a levélírás, a mit 
bizonyítanak Barcsaynak ez év május 13-ikáról Bécsből küldött sorai,. 
melyekben barátja kérdéseire válaszol. Hogy az 1778-tól 1792-ig terjedő' 
évekből miféle egyéb nyomai maradtak az egykori baráti viszonynak,, 
arról az' előzmények áttekintése után a nemrégiben felkutatott levelek 
betűhív másolataival számolunk be. . 

\ ; . : ' : . " . . ' . . * . . . • " . ' • " ~ : • 

Radvánszky János (sz. 1739.), a kihez levelei bizonysága szerint 
Barcsay meleg szeretettel ragaszkodott, igen tiszteletreméltó egyéniség. 
Egész élete folyása tanú rá, hogy olyan családból származott, melynek 
tagjai a nemesi előjogokon kívül az irodalom szeretetét is örökölték. Ifjú
korában maga is verselt (1. írod. Tört. Közi. 19Ö4.), de hamarosan 
abbahagyta, mert a közügyek másfelé vonták figyelmét. Mint generalis 
perceptor, követ és alispán megyéjének, mint lutheránus főgondnok egy
házának tett hasznos szolgálatokat. Ezek jutalmául.előbb királyi tanácsos, 
majd aranysarkantyús vitéz lesz s mint ilyen halt meg 1815-ben. 

Olvasott és tanulni szerető ember volt, a ki barátait is nagyobb
részt ilyenek közül választotta. Miután maga is tett kísérletékét á köl
tészet terén, meg tudta becsülni azokat, kik a gondolat és érzés művészi 
kifejezésével szolgálták a haladás ügyét. Vidám, vendégszerető házat 
tartott, melyet alkalomadtán szívesen nyitott meg ismerősei és barátai 
előtt s ilyenkor úgy maga, mint felesége —Tr'ónay László nővéré —• 
rajta voltak, hogy vendégeik kellemesen érezzék magukat a kastély ódon 
falai között. Megfordultak itt Barcsayn és a Milton-fordító Bessenyei 
Sándoron kívül a kor jelesei közül: báró Prónay László (a háziúr 
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sógora), gróf Teleki József, Ráday Pál, Tihanyi Dániel, Cornides Dániel 
és mások. A látogatások nyomán aztán a vendéglátó és barátai között 
élénk levélváltás keletkezett, melynek indítékait a névnapi és születésnapi 
üdvözletek mellett a nevezetesebb egyházi, politikai vagy irodalmi ese* 
menyek szolgáltatták* 

Barcsay Ábrahám levelei többnyire egy-egy vidám rádványi mula
tozás visszhangjai, melyek meggyőző hangon hirdetik, hogy a hiúság 
zsibvásárából (így nevezi ő Bécset) időközönként hazakerülő fiatal ember^ 
nek nagyon jól eshetett az a szíves fogadtatás, melybeii barátja háza 
részesítette. 

Idetartozó, ránkmaradt levelei közül az első 1771. május 16-ikáról 
(Nagy-Próna) van keltezve. János-napra gratulál benne, még pedig 
prózában és versben. Utóbbi rész a különböző Jánosokat sorolja fel, 
miközben barátját »igaz« Jánosnak mondja. Jókedvűen jegyzi meg, hogy 
tulajdonképen keresztelő Jánosnak szerette volna nevezni (ha R. J. nem 
félne úgy a szentektől), mivel ez lenne legtalálóbb neve. Bizonyságok r á : 
Lotka, Terka, Miklós, Antal és Polyxena, a kik a költő barátjában 
atyjukat tisztelték. Ez a felsorolás azért figyelemre méltó, mert itt vannak 
először említve R. Teréz és Polyxena, kik később Kazinczy Ferenczczel 
való barátságuk révén irodalomtörténeti nevezetességre tettek szert. Meg
említi azután Barcsay, hogy június 5-én mustrájuk vagyis katonai szem
léjük lesz, továbbá hogy nemsokára valószínűleg átteszik őt a lovasok 
közé. A levél tartalmából és hangjából következtetve a két férfiú már 
régebben ismerhette egymást, különben érthetetlen volna az a meghitt 
tréfálódás, mely az egészen elömlik. A gárdista-író egy későbbi verses 
tudósítása is azt mutatja, hogy barátságuk korábbi keletű, mint az 
ismertetett levél. Ezt abból gyanítjuk, a mit Radvánszky Jánosnéhoz írt 
epistolájában (1775. XII. 23.) olvasunk: 

Jut eszembe, midőn Urbár hirdetésén 
Nálad táncz közt sírtunk hazánknak esésén. 

(Berkeszi szerint é sorok az 1772-diki rádványi látogatásra vonat
koznak. Hihetőbbnek látszik azonban egy korábbi dátum, mely az 
1767-diki, Mária Terézia-félé Úrbéri rendelet kihirdetésének idejét jelzi.) 
Nem kis vonzóerővel bírhatott az ifjú testőrre Prónay Éva, a rádványi 
kastély úrnője, ki iránt érzett hódolatának és tiszteletének számos vers
ben adott kifejezést. A hozzáírt levelek és versek közül öt darabot 
ismerünk. Az első, melyet 1771. október 29-én »pataji kunyhójá«-ból 
küldött, négy sor kivételével, prózában van írva. Unalomról panaszkodik 
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benne és tudatja, hogy ä levélhez csatolt versek is annak következmé
nyei. Egyik közülük R. J. kívánságára készült, míg a másikat saját 
jóvoltából küldi, mint unalmának tréfás, gyümölcsét. A következő évben 
Bánkeszéről, 1775-ben pedig Nagyszombatból írja szokásos névnapi 
köszöntő sorait. Képzelete mind a kettőben pajkos szeszélylyel csapong, 
könnyelmű vidámsággal szedve a képeket üdvözlete színezésére, végered
ményében azonban mindig megőrizve a köteles tiszteletet. A legutóbb 
említett vers bekezdésének bizalmas hangja tévesztette meg Kazinczyt s 
késztette arra a heves kifakadásra (L. Levelezése IX. 390. 1.), mely 
szerint Barcsay »hírbe hozta barátja feleségét«. 
. . A széphalmi szent Öreg nagyon megbotránkozott a »katonai 
könnyelműségen«, melynek ő e»polissönnerie«-t tulajdonítja ;pedig csak 
a levél befejező soraira kellett volna gondolnia, hogy belássa a költői 
játék ártatlanságát: 

Hagyjad gyermekidnek önnön erkölcsidet, 
Hogy vigasztalhassák agg esztendeidet, 
Szeressed férjedet, mint önnön magadat, 

' . S el ne felejtsd kérlek régi barátodat. 

Az 1776-dik évi névnapi vers még szebben mutatja viszonyuk 
természetét. Ebben, a mellett hogy lelkesedéssel magasztalja Próaay Éva 
szépségét és egyéb jeles tulajdonságait, barátságuk tisztaságát is hangoz
tatja. Nincs ok reá, hogy költőnk érzelmeinek tisztasága kétségbe vonassék, 
mégis úgy látszik, hogy olykor csupán a lovagias tisztelet folytonos 
hangsúlyozása hárította el a félreértés kellemetlenségeit. Vagy nem szo
katlan-e a más feleségével szemben a lelkes hódolatnak ez a szinte 
bámulatig fokozódó kifejezése: 

Óh, ha hallnád, sokszor miképefi dicsérlek, 
Más asszonyok előtt egekig emellek; 
Megvallom nekiek, hogy holtig tisztellek, 
Mert szent erkölcsünek hiszlek és esmérlek. 

• . Bár menjek nagy világ fényes piaczára, : 
Bár tekintsek szépek tündér csoportjára, 
Ámbár nézzek Udvar szédítő polczára, . 

- : Nem találok sohult Prónay Évára." 

«etov A férj aligha tulajdonított különösebb jelentőséget az elragadtatásig 
menő költői ömlengésnek; legalább a ránk maradt iratokban ennek semmi 
nyoma; Elmés játéknak tekintette a formás verseket, melyekben ő is 
el-elgyönyörködött s a melyek bizalmas hangon ugyan, de a tisztességet 
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és jó ízlést nem sértve dicsőítették, feleségé női erényéit. Rádvánszkyné 
felfogását, közvetlen bizonyíték hiányában-nem ismerjük. Azonban a kik 
a sorok közt, is tudnak olvasni,: Barcsay leveleiből is kénytelenek belátni, 
hogy az előkelő barátnő valamely módon tudtára adta a költőnek, 
hogy verseiben néha nem messze jár attól a ponttól, melyen ha átlépj 
könnyen félremagyarázhatják barátságukat. Talán ilyenforma, figyelmez
tetésre vonatkozik Barcsaynak Egy nagyságos asszonynak intésére czímű 
epistolája, melyet Révai adott ki a »Két nagyságos elmének költeményes 
szüleményei «-ben, 1789-ben. E vers második szakában, arról, a kinek 
a levél szól, ezt olvassuk; . 

Ritka madár vagy. te, Phoenix e világon, 
Nincs párod városban, nincsen pusztaságon, 
Csoda, hogy ily virág termett vad Tótságon, 
Látszik, hogy eleid nőttek Magyarságon. 

E sorok közül a két utóbbiból, meg a vers többi részének egyes 
kitételeiből és hangjából következtetve nem lehetetlen, hogy az epistola 
eredetileg Radvánszky Jánosné számára készült. Mintha őt akarná kien
gesztelni valamely, kelleténél follengzőbb kitöréseért: "< 

Megbocsáss jó néném — 

Nem vagyok oly rögzött Vénus játékában. 
Tudom én zabiázni nagy indulatimat, 
Sőt ha világ bánná nyájas tréfáimat^ 
Vagy merné czáfolni kis mulatságimat, . 
Tudnám változtatni hajlandóságimat. 

A Barcsay egyéniségére és költészetére egyaránt jellemző vers 
további soraiból megtudjuk, hogy a költő érzékeny szívének ezer más 
tárgya is van, nem esik tehát nehezére lemondani az ártatlan, de balra 
magyarázható tréfákról. Ha ez a kijelentés említett barátnőjével való 
ismeretségére vonatkozik, akkor egészen helyén való volt, mert mint egy 
újabban előkerült alkalmi versből látni, Barcsay olykor kissé sikamlós 
ötleteket is papirra vetett névnapi üdvözlet gyanánt. A szóban forgó 
vers czíme: Az Éva almájának eredete s értelme. 

A kényes tárgy megoldása: »hogyha Ádám uram e titkos almára 
Vágyván, nem vett volna abból a fogára — Talán nem írhatná most 
Éva napjára, Hogy sok áldás szálljon Prónay Évára!« (L. írod. Tört. 
Közi. 1904. 83. 1.) Radvánszkynéról — úgy szólván '— minden leve
lében megemlékezik. S érdekes, hogy a tisztelet, melylyel üdvözletét 
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továbbítja, kifejezéseinek — bizalmas színük mellett is — némi válasz
tékosságot ad; az elnevezések változatosságából pedig, melyekkel őt illeti, 
lovagias elragadtatásán kívül költői lelkülete is kitetszik. Az egyhangú
ság öntudatos kerüléséré vall, hogy a szokásos záradékban alig egyszer-
kétszer használja ugyanazt a fordulatot, mikor a férjhez intézett soraiban 
köszönti. Néha tréfásan csak azt írja, »oldalcsontodat szívemből tiszte
lem«, máskor hites, majd kedves, házas, szerelmes vagy szíves társát 
üdvözli barátjának. Olykor ünnepélyes komolysággal »nagyasszony«-nak 
vagy a »tekintetes generalis perceptörné«-nak czímezi azt, a kiről később 
csak mint É t a asszonyról vagy épen »a mi paradicsomi Évánk«-ról 
beszél. Eleinte főkép mint R. J. kedves párját említi, barátságuk erősö
désével már kedves barátnéjának nevezi, míg a végén nem kis csodál
kozására egyeseknek — nyilvánosság elé bocsátott verses levelének be
kezdésében — »gyönyörű Évácska «-nak szólítja. Klassikus reminiscen-
ciák hatása alatt Chloenak és Pénelopénak is elnevezi, a mely elneve
zések — az előbbiekkel egybevetve — önkénytelenül is arra engednek 
következtetni, hogy Barcsay képzeletét sokat foglalkoztatta a barátnéjára 
való emlékezés. 

Ez a barátkozás aztán néha mulatságosan prózai színt ölt. A derék 
házibarát ugyanis belátta, hogy a költői ömlengéseken kívül egyéb dolgok 
is érdeklik az olyan jó háziasszonyt és családanyát, a minő Prónay Éva. 
Ajánlkozik is, hogy »ha valami olyas főkötő, konty, czipello és pántlika 
komissiója lenne« csak parancsoljon vele. Az ilyen szívesség különben 
kölcsönbe ment abban az időben, a mikor a közlekedés gyorsasága nem 
rövidítette meg annyira a távolságokat. A városi jóbarátok végezték a 
megbízásokat, a vidéken élők pedig olyan dolgokkal viszonozták a szol
gálatot, a minők, az idegenbe vetődötteknek estek jól. 

Nagyon divatosak voltak ekkor az előkelő körökben a sétabotokra 
köthető szalagdíszítések. Egykorú elnevezéssel pálczahötő-nzk hívták ezt 
a párisi eredetű divatczikket (L. Magyar Nyelv 1905.), melyet Barcsay 
is kedvelt. Hogy a hölgyek szokták megajándékozni vele kegyeltjeiket, 
látszik költőnk soraiból is, melyekben kéreti Radvánszkynét, hogy ne 
feledkezzék meg róla, »mert a' mar néki igen szomorú csuda volna«. 
Az Éva almájának, eredetéről szóló versét is azzal végzi: 

Ezért pálczakötőt várok nagyasszonyon!, 
f S addig is kacsóját ezerszer csókolom. 

Máskor meg épen dicsekszik, hogy a pálczakötő sok örömet 
szerzett neki, mert sehol sem találták ki, hogyan van kötve. A tárgy 
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fontosságától kevéssé indokolt apróiékosságot talán megbocsáthatóvá 
teszi a korfestő érdekesség. Ebben a hitben említjük még meg, hogy 
más. dolgok is szerepelnek az alkalmi meglepetések között. Egy kis jó 
falusi juhtúró, füstölt hús, vadbőr, ma is kedvesen vett ajándékai a 
vidéki ismerősöknek, abban az időben s főképen a katonaságnál szolgáló 
fiatalság előtt pedig még becsültebbek voltak. Radvánszky János is 
kedveskedett ilyenféle ajándékokkal bécsi barátainak s hogy ezek örömmel 
fogadták mutatja a sok há)álkodás. 

De nemcsak az anyagiakra terjedt ki a jó Barátoknak egymás iránti 
figyelme. A többnyire Bécsben élő vagy legalább azzal összeköttetésben 
levő Baresay levelei mintegy a hírlapot pótolták magyarországi barátjára 
nézve. Tudósításainak értékét növeli a mi nézőpontunkból az a körülmény, 
hogy a politikai és társadalmi élet újdonságain kívül az irodalmi moz
galmakat is felölelik. Ebből a szempontból figyelemreméltó az a levele 
(1772. V. 10.), melyben Euseb'ius Verinus álnév alatt megjelent s 
Horányitól Benczúr .Józsefnek tulajdonított Commentatio juridica eritica 
czímű munkáról történik említés. Fontosabb ennél az a levele (u. a. év 
VIII. 22.), melyben Benczúrnak Kassán megjelent Manifestum czímű 
művéből kér példányokat Radv. Jánostól. Ez az adat azért is érdemes 
a fölemlítésre, mert — mint már Szentpétery Imre megjegyezte — a 
nevezett műről eddig nem volt tudomása történetíróinknak. A jelzett 
levélből emeljük ki azt a megjegyzést is, hogy Ráday (Pál péczeli) 
könyvtárában »Lystius Miklósnak es Zeriny«-nek bizonyos munkái 
feküsznek. Jp volna ezeket leíratni ; R. J. könnyen megtehetné, mert ismerős 
azon úrral. .'.'' - . 

Máskor (u. a. cv XI. 14.) Bessenyei Györgynek- ekkortájt kiadott 
Hunyadi Lászlójára hívja fel barátja érdeklődését s ajánlja; hogy alkalom
adtán hozassa meg. Erre azonban nem volt szükség, mert mint egye
bünnen" tudjuk (írod. Tört. Közi. 1906. 78-. 1.) Bessenyei Sándor már 
szeptember. 11-én megküldötte Öcscse könyvét. Nagyon érdekes az a levél 
(1. u. o.), melyben Radvánszky megköszöni az ajándékot. Egyfelől "ugyanis 
világot vet arra, hogyan fogadták e korbán az új könyveket, másfelől 
megismertet bennünket azzal a kicsinyléssél,.melylyéi Baresay az idegenből 
átültetett, műveket nézte. »Óhajtanám, hogy ezzel többi magyaroknak 
írásra ösztön adattatnék — írja B. Gy. Huayadijáról R. J.—^ Bánkeszi 
közbarátunknál (t. L Barcsaynál) minap reménykedtem abban, hogy leg
alább számomra Voltaire és Gellert leveleit magyarra fordítsa, de hijános 
volt minden a'béli fáradozásom, mivel minden . fordítást csak csekélység
nek tárta«. 
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Egy évve.1 később (XI. 28.).Bessenyei György Buda Tragédiájának 
megjelenését tudatja Barcsay Pozsonyból. Mentegetőzik, hogy küldene is 
egy példányt, de nem tudja miféle alkalmatossággal tegye. Azt is 
megemlíti ebbea a levélben, hogy a nyomdásznál, Landerernél, megnézte 
az összes sajtó alá kerülő kéziratokat, de sajnos »még semmi arany-
betükre érdemes munkát« nem látott közöttük. Éles gúnynyal teszi hozzá; 
»mindazáltal örvendezhetünk, mert még a tatároknak és irókáknak 
sokkal rosszabb rendbe vagyon született nyelvek«. A mi csodálatos 
ellentétben van u. a. év április 20-án kelt soraival, melyekben saját 
verseiről némileg túlzott szerénységgel azt veti oda, hogy »a pozsonyi 
és bécsi prés alatt egynehány szép szülemény vagyon versben és oldott 
szókban — melyek szerinte — mind a bölcseket, mind a népeket olva
sásra fogják ingerelni«. Már legalább azt megérte, — írja tovább — hogy 
a magyar nyelvnek kioltásától félnie nem kell. 

Az irodalmi érdekű megjegyzések mellett nagy számmal találunk 
olyan vonatkozásokat, melyek a köz- és magánélet akkori állapotára 
tanulságosak. Különös vonzalommal érinti Barcsay a politikai kérdéseket,, 
bár nyilatkozatai itt mindig burkoltak, a mi a kémkedő rendszerre való 
tekintettel érthető is. Általában azonban ő a közlékenyebb. Figyelmezteti 
is barátját (1772. VI.. 20.), hogy ha restéi írni, »csiripeljen« össze üres 
óráiban »egy olyan szódudát vagy szótölcsért«, melynek segítségévei 
egymással beszélgethessenek. Megvallja, hogy sokszor lenne rá szüksége, 
mert bizony Bécsben csak a barátaira való emlékezés éleszti lelkét, többi 
gyönyörűségei mind testiek ..... Ugyanekkor egy pár politikai vonatkozású 
német verssel is megörvendezteti őt. Radvánszky szokása szerint elkésve, de 
vidáman válaszol. Az írja, hogy a javasolt szótölcsérnek semmi hasznát 
nem vehetné, mert a szó úgy sem alkalmas szeretetének kifejezésére, a 
minthogy aranyos festékkel sem lehetne azt leírni. Bocsánatot kér pajzán 
hangulatáért, mely szinte a szerelmesek módjára forgattatja vele a tollat. 

E válasz jellemzően meghitt hangjával a testőrírónak 1777. június 
11. és július 2-diki levelei állíthatók párhuzamba. Amabban a természet 
szépségein merengő Barcsay előtt megjelenik távoli barátjának képe, hogy 
képzettársító erejével vidámabb lelkiállapotba ringassa; emebben mintegy 
folytatva elégikus borongását, azzal végzi a mulandóság feletti elmél
kedését, hogy [ha »léte« a tenger legmélyebb örvényében kláris-cseppé 
változik is, akkor is fogja szeretni Piladesét. Ez a gondolat Barcsay 
irodalmi működése szempontjából azért is fontos, mert közel rokona 
annak, melyet. 1772. VIII. 22-én versbefoglalva is megküldött Radvánszky 
Jánosnak s a melynek theosophiai jellemével Kazinczy egy izben Báróczy 
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szerzősége mellett kardoskodott. (L. Kaz. Schedeinek, 1827. aug. 29,)-
A vers a »Bessenyei György Társasága«-ban (1777.) és »Barátaimhoz«, 
czímen Báróczy neve .alatt jelent meg, sőt újabban és többen így emlí
tették, a jelzett levél alapján azonban most már kétségtelen, hogy ki írta, 
(V. ö. Egy. Ph. Közi. 1905. 731.1 . ) l 

Egyéni búján-baján kívül gyakran megemlékezik Barcsay a közös. 
ismerősökről is. Ezen a réven néha érdekés dolgokat tudunk meg.tevé
iéiből. Különösen nagyra becsüli az »őrsi hegedűs«-t, Orczy Lőrínczet^ 
ki Radvánszky Jánosról is gyakran és szívesen emlékszik* Barátai közé 
számítja Kollár Ádámot, az udvari könyvtár igazgatóját, Tihanyi Dánielt 
úgy jellemzi, mint a kor legkiválóbb jogászát, Prónay Lászlót nem ismeri, 
de szeretne vele összekerülni. Legtöbbször és legnagyobb szeretettel azon
ban a Milton-fordító Bessenyei Sándorról szól. Ez tiszttársa kíséretében egy 
alkalommal meglátogatva Radvánszky Jánost, beleszeretett utóbbiríak> 
ifjú nőrokonába Prileszky Eszterbe. Vonzalmát előbb szóval, majd írás
ban is tudtára adta a leánynak, a ki azonban előttünk ismeretlen okbófc 
hosszú ideig válasz nélkül hagyta a fiatal ember epekedését. A kétség 
perczeiben Bessenyei radványi vendégbarátjától kéri az óhajtott felvilá
gosítást, bár eleinte hiába, mert Radvánszky maga sem tudott bizonyosat. 
Később Barcsay is beleavatkozott többé-kevésbbé tréfás és gúnyos meg-
jegyzéseivel a dologba, melynek vége Bessenyeire — ha nem is váratlan, 
de — fájó kudarcz volt, mert a leány két más kérője mellőzésével egy 
Rosics nevű generálisnak nyújtotta kezét (L. írod. Tört. Közi. 1906. 
53—80. 1.). Jellemző, hogy a sokféle tárgy közül, melyekről a levelek
ben említés történik, a nevelés, közelebbről a leányok nevelésének kérdése 
sem hiányzik. Radvánszky János vetette fel, de Barcsay is fűzött hozzá 
megjegyzéseket. Hogy mind a ketten elítélték a korukbeli állapotokat,. 
arra a testőr eme szavaiból következtetünk: »A mit a lányok nevelé
séről írtál a' szent igaz. De mivel a keresztyének között a majmozás a 

1 Itt mellékesen megemlíthető, hogy Barcsaynak és Báróczynak ma már 
inkább csak neve, mint munkássága ismeretes. Hogy ezelőtt száz évvel nem így 
volt, arra rámutattam róluk írt dolgozatomban, hol számos tisztelőjük (Ányos,. 
Bacsányi, Bessenyei Gy., Vitkovics, Orczy L., Sombori L., Kazinczy F., B. 
Szabó D., Sipos P. verses elismerő soraira hivatkoztam. Az ott felhozottakoft 
kívül ez a versrészlet is a kortársak nagyrabecsülését hirdeti: 

Kit szeretek ? Csereyt, 's párját a Nagyba Kazinczyt, 
A Haza lelke kötet a kiket egybe velem 
Mért szeretem ? Mert Barcsay-t és Báróczy-i az én Nagy 
Mestereimet . . . ők szeretik. 

Aranka György. (V. ö. Kazinczy F. Lev. VIII. 285. 1.) 
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äegfobb erkölcs, mit tegyünk, barátom? .Nehéz azt meggátolni. Én azt 
tartom, hogy még a levegőég is megromlik utoljára és az is puhaságot 
$ hívságot okoz a föld lakosiban«. (1772. IV. 15.). 

£ haragos kitörésre — kivéve a Prileszky Eszter ellenit — ritkán 
•találunk példát Barcsay, leveleiben. A gyöngéd érzelmesség inkább jellemző 
rájuk, mint az erőszakos kifakadások. Még hazafias fellobbanasait is 
bizonyos mérséklet jellemzi, mely akkor sem hagyja cserben, mikor meg
unva az udvari levegőt és német »bugyogót« magyar ruhája után 
vágyódik. A nagy város üres pompája és hamis fénye nem nagyon 
ragadták magukkal és szemeit éppenséggel nem kerülte ki a dolgok 
mögött meglapuló árnyék sem. Ennek több alkalommal kifejezést ad, 
Európa politikai állapotairól elmélkedve a lelkét betöltő aggodalom nem 
•egyszer fohász alakjában tör elő. így mikor az orosz-török háború 
esélyeiről szól, meg nem állja, hogy fel ne kiáltson; Sed si iam utendum 
•erít judice bello, parcite Pannóniáé, heu parcite nostris! 

Nemzeti büszkesége jelentkezik, mikor a csehországi táborozásokat 
árja le. Elmondja, hogy apró portyázások naponként esnek, melyekben 
-a mi magyar katonáink dicsőségesen viselik magukat. Különböző újságai 
líözűl, melyekkel Radvánszky Jánosnak kedveskedik egyike a fontosab-
baknak a Szent-Jobb visszahozataláról szóló. Ebben miután jelenti, hogy 
a raguzai respublica visszaküldötte Szent Istvánnak rothadatlan jobb kezét 
<1771.), megemlíti, hogy a schönbrunni kápolnában kilencz napon kitett 
és magyar, deák meg német énekkel tisztelt ereklyét már útnak indí
tották Buda felé, hol szintén ki lesz téve közszemlére; »Remélhetjük, — 
•úgymond — hogy országunk ez által új erőre kap.« Egyéb hírei közt 
•nem egy a tréfás. Ilyen az a tudósítása, melyben a csehországi állító
lagos búza- és rozsesőről szól. »Aki hiszi, egyék belőle«. — teszi hozzá 
Barcsay. Odavetett megjegyzései máskor sincsenek híjával a jókedvnek. 

így mikor a porosz elleni táborozásról szóivá (1778. VIII. 21.) 
azt írja az ellenség vezéréről, hogy ezredét olyan magas hegyre helyezte 
•él, mint a Besztercze mögött levő havas. »Nyilván szarvasgombát keres.« 
Ugyanakkor a hozzájuk átpártolt szökevényekről azt találja, hogy »kenyere, 
bora pedig annyi sincsen egyiknek sem, mint az árvamegyei hegedűsnek«# 

Viszonyuk naiv kedélyességére jellemző az itt következő • versike1 is, mely 
újabban, R. J. leveleskönyvéből, került elő s melyben talán arra a 

1 Egy 1771. márcz. 16-ról kelt, Prónay Lászlótól R. J.-nak küldött levél 
•(negyedik) tiszta lapján, R. J, kézírásával, czeruzával írva. A Prónay-féle levél
ben, mely Barcsayéival van együvé kötve, nincs szq a versben említett Fintáról. 
<(L. A b. Radvánszky-család lt, III./o. 87 cs. 5. sz. leveleskönyv.) 
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»nagyorrú óbester «-re történik czélzás, a kinek üdvözletét Barcsay a 
fönti levél végén, tolmácsolja: u 

Nem kell a nevének se penna, se tinta, 
Annyit ér * magában, mint a Gyermekhinta, 
Talán az t s gondolod, hogy e' Bodza flinta, 
De nem a* Barátom, mert csak szegény Finta.3 

Radvánszky János válaszai közül kevés maradt ránk. De bár ezek 
is csak fogalmazatok, mégis tanulságosak, mert belőlük meggyőződhe
tünk arról, hogy a két férfiú barátsága csakugyan olyan benső volt, 
a milyennek Barcsay írásai mutatják. Föltűnő ezen válaszfogalmazások
ban, hogy mennyire kerülik mindazt, a mi a közügyet érinti; írójuk, 
úgy látszik, szintén tartott az avatatlan szemektől. Többnyire baráti 
szeretetét tolmácsolja bennük, vagy örömét, melynek szerzője Barcsay 
egyik-másik tudósítása. Újságai között a főhelyet a szepesi városok 
visszacsatolásáról (1772) szóló foglalja el; ezzel kapcsolatban egyszers
mind azt is tudatja, hogy »Szepességben eddig tartózkodó lengyel úri 
rendeknek adósságit 6 felsége oly parancsolással kifizette, hogy hazá
jukban lévű gyűlésre menni el ne mulassák«. Ugyanekkor tesz említést a 
zólyomi dúsgazdag alispán leánya férjhezmeneteléről. A hírhez fűzött meg
jegyzés kedélyesen vigasztalja Barcsayt, hogy ne búsuljon, majd csak 
akad az ő számára is valaki, főkép ha húszezeressel beéri. 

1778-tól 1782-ig vagy szünetelt, vagy csak nagyon gyér volt a 
levélváltás. Sejthető ez Barcsaynak alábbi 1783-ból való válaszából, 
melyben az elegáns poéta barátja üdvözletére felelve, bocsánatot kér 
hosszas hallgatásáért. Egyben hogy némi kárpótlást nyújtson, a régi 
emlékek hatása alatt ismét versben ömleng az idők változásáról. Élet
rajzi szempontból annyiban érdekes ez a levél, mert megtudjuk belőle, 
hogy az 1782-diki telei felsőbb rendeletre Erdélyben töltötte, alkalmas 
lovakat keresve a vármegyékben felállítandó ménesek számára. Útjában 
valami baleset érhette; erre mutat válaszának az a része, mely szerint 
Doboka megyében egyszer csaknem a Szamosba veszett. Erdélyből ahhoz 
az ezredhez készült, ahová őrnagynak nevezték ki. Új állomáshelyét 
ekkor még maga sem tudta biztosan.. Egy későbbi adat, mely a jó bará
tok találkozásáról szól, azt mutatja, hogy Barcsay Bécsben folytatta 

1 A kéziratban : Annyi ért. 
2 Utána áthúzva: deh. 
8 1790. decz. elején Finta magyar testőrezredes . . . nyugalomra bocsát

tatván, helyébe ő (t. i. Barcsay) neveztetett ki ezredesi ranggal. V.-ö. Ballagi 
A. A magy. kir. testőrség története. Pest, 1872. 136. 1. 
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katonáskodását. Egyébként hogy különös látogatásokkal hányszor keres
ték fel egymást, azt ma már bajos volna megállapítani. 

Barcsayról a levelek alapján határozottan állítható, hogy többször 
járt Zolyomradvanyban, de hogy barátja volt-e nála Bécsben vagy 
egyebütt, azt eddig nem tudtuk. Újabban került elő a b . Radvánszky-
család levéltárából egy 1784-diki följegyzés (L. Kisf. Társ. Évi. XLII. 
74. 1.), R. J. bécsi útjának költségeiről; ennek egyik tételéből »Bar-
csaynak magyar könyv kinypmatására 4 f. 30 k.« következtethető, 
hogy ekkor Bécsben találkoztak., Radvanszky János kiadásai. között a 
»comedia és bálok« is szerepelnek (7 f.-tal), talán nem nagyon merész 
a föltevés, hogy ezekben bizonyára Barcsay kalauzolta őt. Sőt az iro
dalmi viszonyokkal ismerős őrnagy talán azoknak a könyveknek a 
kiválasztására is befolyhatott, melyeknek árát a költségjegyzék 221/a 
f.-ban jelöli meg. 

Innen kezdve egészen 1791-ig összeköttetésüknek semmi nyoma 
sincs. A mi elég kár, ha meggondoljuk, hogy épen ebbe az időbe 
esik az »elegáns poeta«-nak az újból kiütött török háborúban való 
vitézkedése, három ütközetben való részvétele, előléptetése, szóval életé
nek érdekesebb fejezetei, melyekre vonatkozólag nagybecsű bizalmas 
értesítéseitől így elesünk. 1792-ben Radvanszky János kezdeményezésére 
— hosszú hallgatás után —' ismét megindul a levelezés. A legújabban 
felkutatott levelek bizonysága szerint Barcsay ekkortájt felvilágosítással 
és tanácsokkal szolgált barátjának, kinek fia a testőrséghez készült. 
E leveleket az 1783-ból valókkal és R. J. válaszfogalmazataival együtt 
mintegy befejezéséül viszonyuk ismertetésének hű másolatban itt adjuk.1 

Barcsay Ábrahám levele i Radvanszky Jánoshoz. 

I. 
Kolosvár 22-ik Mártii, —783 . 

Kedves Piladesem! 
Még múlt esztendőnek fogytán írt és Sopronba utasított leveledet 

itt Erdélyben igaz és tiszta barátságnak érzékenységeivel vettem. Nem 
tudom édes Barátom hol kezdjem ezen hozzád bocsátandó válaszomat. 
Számot adjak-é múlt és töltött időmről ? bocsánatot kérjek-é hosszas 
hallgatásomról ? Esedezzem-é előtted ? vagy a mi legillendőbb szívem
hez, köszönjem-é rólam lett szíves emlékezetedet? Szörnyű kötelesség 
gyűlt egyszerre fejemre: adósod maradok talán mindenben, egyedül a 
barátságbeli állandóságban hozzád való örökös hajlandóságomban nem 

1 Valamennyinek eredeti kéziratát 1. a b. Rádvánszky-család zólyom-
radványi levéltárában III. o. 87. cs. 
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esmérem magamat hijánosnak. Biztat is kedves Jánosom, serkenget is 
Musák társaságára —• . . . ' . • ' 

De messze Parnassus zöldellő hegyétől 
Radván és Muránynak mosolygó völgyétől 
Távul nagy Apollo mennyei tüzétől 
El vagyok rekesztve Musák seregétől. 

Hol vágynak az idők, midőn kebeledben 
Nyugodhatott szívem s nézhetett szívedben ? 
Hol az arany órák, midőn szép kertedben 
Örömet találtunk egész természetben ? 

. . Meglopott hív társad szedvén virágokat 
S ölében hordozván kedves magzatokat, 
Közinkbe terjesztett drága illatokat 
Es tekintetivei tett még szebb napokat. 

Álom-é aZ élet ? méltán kérdezhetjük, 
A gyönyörűséget hasztalan kergetjük, 
Ha futó Örömet olykor meglephetjük, 
A' még keservesebb, hogy nem felejthetjük. 

Szomorú igazság ez is kedves Barátom, talán ha füvek s fák 
módjára csak annyit érzenénk, a mennyi szükség létünkre s elmúlásunkra, 
boldogabbak volnánk. 

Én ő Felsége rendeléséből múlt egész télen Erdélyt megvizsgál
tam ; keresztül-kossul jártam az országot mag lovak vásárlására és vár
megyékben állítandó méneseknek előmozdítására.. Szörnyű utakat tettem, 
hegyen-völgyön, haván, szárazan s vizén, múlt héten szinte a Szamosba 
veszek Doboka vármegyében; akkor is jutottál eszembe több jó bará
timmal együtt, kik között bizonyára elsők közé számlállak. Commissióm-
nak már szinte végire jártam. Reménlem Június elején vagy Bécsbe, 
vagy annál az ezernél, hol majorrá lettem (mert még bizonyosan nem 
tudom, hová tett eő Felsége) meg fogok jelenni. 

IL 

Maros Sólymos, 18-dik Január, 792. 
Kedves Piladesem! 

Még múlt esztendőnek fogytán hozzám utasított leveledet itt 
Erdélyben igaz barátságos érzékenységgel vettem. Hogy régi módja sze
rint kezdetted és úgy is végezted azon írásodat, azt nemcsak köszönöm, 
hanem arra kérlek, hogy tovább is mind annál maradjunk. Á mi ifjab
bik László fiad iránt tett kérdésedet illeti, én úgy vélem, hogy a Nemes 
Testőrzők seregébe, legalább azt nyerheti, hogy udvari és más idegen 
nemzetbéli esméretséget fog szerezni magának, melyet azután akár hadi 
karban, akár hazájában magának, rokonainak és nemzetének becsületére 
és hasznára fordíthat. 

Egyébaránt, ha csak valamely tulajdonos őtet előmenetellel onnét 
kí nem vészi, kilépésével csak hadnagysággal hízelkedhetik magának; 
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a' hazában pedig magad tudhatod, hogy polgári tisztségekben mit ígér* 
het magának. Különben oda való menetelét azért is lehet javasolni, 
hogy ott ha tanulásra vagyon kedve, a legszükségesebb mestereket ingyen 
találja. Már a nemzet és nemes sereg díszére nézve is úgy tetszik, 
illik olyan születésű ifjakat felvenni, kik mind az Udvarnak, mind a 
hazának fényét fenntartsák, tehát egy Radvánszky-név mindenkor igen 
szépen és kellemesen fog hangzani az udvari aranyos paloták és kár
pitok között. Ezek voltak eleitől fogva gondolataim--; és szünetlen oda-
czéloztak igyekezeteim ezen nemes és eredetére nézve Európába igazán 
első seregnek állapotja iránt. 

Úgy veszem észre, hogy mostani kapitányunk * egész erővel oda
törekedik, hogy mentől hasznosabb és Fényesebb karban hozhassa; kívá
nom, hogy czéljába gátlást ne szenvedjen. Megbocsáss édes Jánosom, 
hogy ily hosszas írással fárasztalak és igen köszönöm egyszersmind, 
hogy régi barátodról el nem felejtkeztél. Én jövő holnapnak közepe 
vagy fogyta felé Bécsbe igyekezem lenni, jó lesz azalatt egyik nemes 
vármegye résziről és az ezer Óbestere által szokott ajánlást és maga
viseletéről s esztendeiről és magosságáról készített listát a herczegnek 
felküldeni. 

Kedves oldälcsontödat régi tisztelettel köszöntöm és Tégedet igaz 
barátsággal s szeretettel ölellek, holtig igaz barátod szolgád —Barcsay óbester, 

Ps. Fekete pecsétednek okát nem tudván, még függőben maradt 
szomorkodásom. Isten veled. 

[Kívül: Déva. A Monsieur Jean de Radvánszky Conseiller de Sa M: 
et vicomte du Comitat de Zólyom. P. Búdé En Hongrie. A Neusohl. Radván.} 

.7 : • . - . ' . , ' " III-
Bécs, 13-dik martii — 7&2. 

Kedves Piladesem! 
Barátságos tudósításodat ezelőtt egynéhány napokkal, szokott szí

vességgel vettem. Fiad még • ide nem érkezett, vagy legalább nálam 
még nem volt. A mi hozzám tett utolsó kérdésedet illeti, arra azt felel
hetem, hogy már bevett és egy hadi seregekhez kiadott rendelések sze
rint úgy vagyon meghatározva, hogy öt esztendőknek elfolyása után 
lépjenek ki innét főhadnagyoknak. Ebez képest gondolhatod édes bará
tom, hogy ezt a törvényt, csak úgy lehetne talám általhágni, ha a 
fiadot valamelyik tulajdonos kérné ki ezeréhez, a kirendelt idő előtt, 
már pedig nékem ezerem nem lévén az iránt bizonyost nem ígérhetek. 
Á mi a vacantiat illeti, most üresség nincsen, hacsak a következendő 
koronázásra a mostani számot egynéhánynyal nem többitik. Erre légy 
magad is vigyázassál. Isten veled kedves barátom.j én igaz szívből 
ölellek. Holtig állandó szolgád, és barátod — Barcsay. 

[Kívül: Vienne. A Monsieur Monsieur Jean de Radvánszky. Conseüler 
et vicomte actual du Comitat de Zólyom, P. Schemnitz. Neusohl, ä Radván.] 

1 1791-től 1794-ig a testőrség kapitánya herczég Eszterházy Antal volt, 
V. ö. Ballagi i. m. 351. 1. 
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Radvánszky János levelei Barcsay Ábrahámhoz. 
. (Fogalmazatok.) r 

• . . '. •, j . . . . . . : 

Noha csigaképen mászó postán hozzám bocsátott leveled eddig-
sem érkezett, mindazáltal Téged általam tisztelő nagyságos asszonyon> 
helyébe, ezen válaszoló írásommal x rólam való megemléke ésedet köszö
nöm és viszont arrul bizonyossá teszle^ hogy valamint vigyázó, úgy 
álmos voltomba is távullévő kedves barátimrul, kiknek böcsös lajstro
mába Te vagy első, egyiránt való szíves emlékezettel szoktam lenni», 
a mint is csak addig esmérem magamat szerencsés élőnek lenni, még 
lehessek. i 
J [Keltezés nélkül Barcsay 1771. okt. 29-diki levelének egyik lapjára írva.| 

II. 
D(omi)no Barcsai. 

Tit(ulus). 
Nem kétlem, csodálkozol drágalátos Orestesem ily képtelen írásom

nak késedelmezésén; de ha eszedbe juttatom törvénykező dolgaimba 
való ide s tova járásomat, reménylem többé restségemnek nem fogodi 
tulajdonítani. Melyekből is nyervén valamennyire pihenést, kívántam 
azon régi szívembe' ígő szeretetemnek felgerjedezése, vagyis inkább-
Dani2 mondása szerint táplálása okáért ezen írásomat hozzád bocsáta
nom oly tudósétással, hogy azon javaslott szótölcsérnek semmi hasznát 
nem vehetnem, mivel minden szók úgyis kevesek hozzád való szerete
temnek kikiabálására. Sőt ha azt aranyos festékkel is lerajzolhatnám, 
mégis ahhoz képest feketének és alabbravalonak látszaník. Megbocsáss-
édes Orestesem, hogy mostanság oly spasmussom érkezett, melybe sze
relmeseknek módjára firkálok. Hitesd el magaddal hogy nem csiripölník 
arrúl annyit, ha nem szeretnélek annyira. Ellemben reménylem, hogy 
valamint a szerelmesek szerelmes írásoknak olvasásában fáradhatatlanok^ 
úgy Te sem unod el az olvasás(á)t barátságos írásomnak, ki különös, 
tekintettel v a g y o k . . . •/ ! ' : 

[Keltezése hiányzik. A >szótölcsér« említéséből következtetve, é levél r 
válasz Barcsaynak 1772. jún. 20-diki tudósítására.] 

III. '.'.:. 
Tartozok ugyan egy válaszadással, azomban azt azonkóvül szíve

sen megteszem, annyival is inkább, mivel régi igaz barátságunknak 
megújétására Bécsbe ismét annyira felösztönöztettél, hogy ha annyiszor 
levelemmel alkalmatlankodník, valamennyiszer szokott barátságod eszembe 
forog, kevés nap múlna, melybe levelemet hozzád nem bocsátanám. 

1 A három utóbbi szó alatt áthúzva: a ki is köszöntet, leveledre . . . 
a Bohus Dániel. 
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JReménylem * hozzád való hív szívességemet önként általlátod, mire való 
nézve bizonyságul2 nem is szükség többet írnom. Fordulok tehát újsá
goknak leírásokhoz. Azt 3 akaratom ellen cselekszem; lévén nálunk leg
főbb újság az, hogy az dúsgazda4 viceispányunk leánya váradi Bohus-
hoz férjhez ment légyen. Azombarí5 miatta csak eljöhetsz közzénkbe; 
kivált ha húsz ezeres személylyel megelégszel* Ilyen(nek) mondják azon 
Bőhus 6 testvéred' lenni, ki is mostanság Urbany Józsefné, úgy mint 
testvére mellett neveltetek. És ha ezt nem is, de legalább ígírt erszé
nyedet bizonyosan megnyered és egyúttal pulykáidnak8 hizlalt fiaid is 
jó kedvvel megehetjük* Társom köszöntésérül semmit sem írhatok, az 
anyja látogatására menvén. Többnyére azt is jelentem, hogy Szepesség
iben eddig tartózkodó lengyel úri rendeknek adósságit ő felsége oly 
parancsolattal kifizette, hogy hazájokban lévű gyűlésre menni el ne 
íaulassák. Lublyói vá r 9 penig egész hozzá tartozandó urasággal már 
Szepes vármegye kormányzása alá contribution10 kívül — vettetett. Hogy 
ha néked érdemesebb újságok n tudva vannak, elvárom tudósításodat. 

[Keltezése nincs. A szepesi városok visszacsatolásának említéséből követ
keztetve, e levél is 1772-ből való.] 

IV. 

1773. 1. 9-br. D(omi)no Barcsai. 
. ' . ' . . , • Tit(ulus). 

Ha az igaz barátságunk, mely megmozdíthatatlan fundamentumo
kon épétetett, írásunk által nem gyakoroltatott is: mindazonáltal barát
ságunk törvénye maga jussát épségben fentarthatta. 

Ilyen Ítélettel bátorkodom ez levelem írásához nyúlnom, mely által 
mindenek előtt is képtelen hallgatásomról bocsánatot12 könyörgök. És 
noha nem kis büntetést is Tüled érdemlettem, azomban hogy viszontag 
való hallgatásoddal meg ne ostorozzad, szeretettel kérlek. Megengesztel-
tetésed okáért ez idején juhászkodásomból számodra is szaporított egy 
pár dézsa burendávai (mely az asszonyi vajnál is zsírosabb) kedves
kednem kívánságom volna, hanem az a bajom, hogy az elküldésre nincs 
alkalmatosságom. írd meg, Bojnitz tajkán 12 hevem vitéz pajtásaid Pró-
nárul (az hova könnyen szállíthatnám) el nem vihetnének-e? Minap 

1 Előtte áthúzva: mostanság. 
a Utána áthúzva : nints sz . . . 
a Előtte áthúzva : de ; utána : is. 

,. • .. * ígyJ _, 
''' * * Alatta áthúzva: de. .•'•••• '--•-
' . ' : * Utána áthúzva: nak. " . '•'•' 
• I O : M ' • ' í g y : ! ' •• .- .. :.••••..• . , ' .:: , . / . . • . . 

,...8 V. ö. >ha a kutyák nagyon megszaporodnak, utoljára a pujkákra szo
rulnak.« Barcsay levele R. J.-hoz. 1772. ápr. 15. 
• » Előtte áthúzva: ura. -* • l 

10 Előtte áthúzva: kivévén. 
. •:•." A kéziratban: ujjaságok. 

19 így! 
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Nyitra megyében való járásomkor történt szerencsétlenségeim közt az 
a legnagyobb, hogy Bossáczon való lakásod csak visszamentemben 
Beczkón értésemre esett, az honnét hozzád visszatérésem lehetetlen volt. 
Biztat mindazáltal reménségem, hogy e téli öressegedkor a'béli szeren-t 
esetlenségemet, ha csak már is gyakortabéli vadászatodban, melyrül 
Beczkón hallottam, barátságos szíved meg nem roszasodott, hozzám való 
megalázásoddal helyrehozod. Ez az én óhajtásom és kérésem, hogy 
továbbá is nyájas barátságoddal dicsekedhessek és lehessek örökös 
szolgád. 

V. 

1773. 26. X-br. D(omi)no Barcsai. 
Tit(ulus). 

Ha nem is lenne engedelmem, mégis bízván barátságodban, némely 
commissiók adására volna bátorságom. Mindazáltal igen szeretem, hogy 
mostani bécsi strigrokok* körül szorgos foglalatosságidban nincs mivel 
búsétanom. Hogyha azomban ezen foglalatosságid közt reménységem 
kivül egy kis ürességed előadattatník, kérlek fordítsad azt némely neve
zetes újságoknak tudósítására. Nékem ugyan az idevaló tVjságoknak tudó
sításában volna örömöm, d e 2 nincs mivel szolgálnom. Hanem, ha az 
újságok közé számlálható, hogy az öreg3 N. meghalálozott, kiket4 az 
Úr Isten nyugosztassa, Néked penig annyi erőt adjon, hogy örömmel 
lölthessed hosszú éltedet, szívesen kivánok4 úgy mint hív Piladesed. — 

VI. 
D(omin)o Barcsai. 

Tit(ulus). 
Drága Orestesem! Télen által álmos voltom után én is a med

vékkel felébredvén, arrul újulag bizonyossá tenni kívántalak, hogy az 
én bennem ígő szeretetem, mint eddig is el nem aludott, sőt nem is 
hiszem, hogy az valaha megtörténhessen; csak Te is 6 szívemet 6 s lel
kemet tápláló irásidat tűlem el ne vonjad. Szentül tréfásan és elmés 
játékkal, kivált az utóbbik levelednek olvasásával, melyet Éva asszony 
is kedvesen vette, gyakorta komor kedvemet vidámítani szoktam. Ezt 
oly reménység alatt értésedre adni kívántam, hogy jövendőben, ha az 

1 Strigrok : »Egy neme a krinolinnak, mely a XVII. és XVIII. században 
Francziaországból német szomszédainkhoz s hozzánk is elhatalmazott. L. Toldy 
F. A magy. költ. kézikönyve. Bp. 1872. I. 334, Előfordul Amadé Lászlónál is. 
V, ö. A. L. versei. Bp. 1892. (0. K.) 388. 1. Amadé Antal is használja e szót. 
(Figyelő, 1885.) L. még Radv. Jánosnak Bessenyei Sándorhoz írt levelében, 
írod. Tört. Közi. 1906. 77. 1. 

* Előtte áthúzva: hanem. 
8 A kéziratban tollhibából: örök. 
* így ! 
6 Utána áthúzva : hason. 
* A kéziratban tollhibából : szívedet. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXI. 14 
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én vidám. voltomban részesülsz, a mint' nincs kétségem, gyakortabb és 
hosszabb leveleknek írását és ez ideintett munkádnak közlését, restelni 
nem fogsz. Viszontag a mi tőlem kitelhetik, úgy mint zsíros sajtra 
ezentül is, midőn annyira megtetszett, bizonyos számot tarthatsz, bátor 
Nándor-Fejérvár mezeire is által rakoskodol. A tajkan * úgy tetszik, ha 
igaz, hogy a pogányságnak serege is gyülekezik, unalmas magánosság-
rul nem fogsz panaszolkodhatni. 

[Keltezése hiányzik. íratása idejére nézve v. ö. a levél végével Ballagi 
idézett könyvének ezt a helyét' »(Barosay) 1788—89-ben Sabác, Török-Dubica 
és Nándörfejérvár falainál szerzett babérokat.« I. m, 136. 1.] 

Jegyzet. Berkeszi, mint föntebb jeleztük, a Kisfaludy-Társaság 
Évlapjainak XXI. kötetében közölte Barcsaynak R. J.-hoz írt több levelét. 
E kiadás, a mellett hogy nem betűhív, itt-ott hiányosan közli az egyes 
leveleket. 

A kihagyott részeket itt adjuk: 
Az első helyen olvasható levélből, mely nem 1771. május 17-én 

kelt, hanem május 16-án, kimaradt a megszólítás: »Kedves Barátom!«, 
továbbá a következő utóirat: »Ps. A muszkák nem akarnak békélleni; 
mái postával írják Bécsből, hogy J. M. Lácy halálán van.« 

Az u. a. év júl. 8-án kelt tudósítás utóirata így hangzik: 
»— barátodat. Ps. Úgy látszatik, hogy a muszka czárné nem ijedett 
meg a mi hadikészületünktől. Nem régen újonnan szerencsétlenek voltak 
a törökök. A mi népeink szüntelen (s) 2 eregelnek Bánátus felé. Az olasz 
és niderlandi regimentek már (ott)2 vadnak. N. bene én a leveledet 
csak tegnap vettem.« 

Az u. a. év okt. 29-diki levél utóirata: »N. B. Az innepek iránt 
valót is akkor elküldöm.« 

Az 1772. év márcz. 25-diki levél végére Berkeszi egy B betűt 
tett. Ez nincs meg a kéziratban. 

Az u. a. év április 15-diki levél utóiratából kimaradt ez a mon
dat : »Benzur uramnak megszaporodik a baja minden órán.« U. e. levél 
külső felírása: »Neutran. A Monsieur Monsieur Jean de Radvánszky 
Gentilhomme de Hongrie. P. Schemnitz. A Neusohl. Radván«. 

Az u. a. év május 10-én kelt levél utóiratának elejéről kimaradt 
ez a rész: »Ps. Nem tudom, ha Dani a második temetésen annyit nyert, 
mint most nemrégiben egy agyatlan vén asszony kezéből kiosztogatott, 
egynek négy ezerét, másnak száz ezerét, harmadiknak száz ezerét s 
egynek harmincz ezerét«. E levél végére is tett Berkeszi egy B betűt. 
Ez sincs meg a kéziratban. 

Az 1772. év június 20-án kelt levélben e mondat után: »De 
hidd el, annyit sem ért, a mennyit én Ígértem,« kimaradt ez: »Ha az 
én sárgáim aprók nem lennének, én örömest által adnám azon áron, 
melyen Erdélyben vettem. Igaz, hogy egyikének mely is kancza, egy 
kehe-forma baja eredett a tavaszon, de reménlem, hogy a füven helyre 

1 így! 
a A kéziratban tollhibából hiányzik. 
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fog állani.« U. e. levél utóirata az eredeti kéziratban így folytatódik: 
»Gróf Mnesiknéről, ki lengyelországi confoederationak correspondentiáját 
folytatta s nagy ágens vala a külső fejedelmeknél rendest írnak. Ez 
egyik napon sok levelet vett sok országokban, többi közt egyet fekete 
pecsét alatt; elolvasván ezt kétszer — elájult. Élesztő vizekkel elméje 
megtérvén, csokoládét kért, megitta, melegítőben tüzet hózata. A leve
leket egyetemben megégeté, estve gyóntatóját hivatá s reggel meghala. 
Azon nagy barátom azt írja: »Ennek szekrényében — úgy vélem — 
reá lehetett volna akadni, ki az ellenség, mert eddig nent "tudjuk«. 

Az 1772. év aug. 22-én kelt levél végéről hiányák ez a befeje
zés : »Zolomba executiora akarnak menni, de hallom iáőt adnak még 
a hitelesek. Én ugyan, ha assessor lettem volna, csak azért is elmentem 
volna, hogy téged láthassalak«. Ps. A gróf Istvánné engeszteJhetlenül 
haragszik reám«. 

Az u. a. év okt. 12-diki levél czímezese ez: »Á Monsieur Mon
sieur Jean de Radvánszky Gentilhomme d'Hongrie. Á Radván«. 

Az u. a. év nov. 14-diki levél verses részének végéről elmaradt 
ez a kitétel: »et caetera«. 

Az 1773. év nov. 28-diki levél utolsóelőtti harmadik mondatából 
a »tatároknak« szó után elmaradt: »és irokáknak«. 

Az u. a. év nov. 30-diki levél végén a kéziratban még ez olvas
ható: »Ps. Ha írsz csak egyenesen Bécsbe igazítsd leveledet.« 

Az 1774. év Böjtmás (=márcz.) hava 18-dikáról kelt levél utó
irata szintén csak itt jelenik meg először: »Ps. Ha írsz, leveledet Tren-
csínbe igazítsd. Ha pedig túrót akarsz küldeni, Bajmóczra König nevű 
főhadnagyhoz küldd, talán Rajna mellett jó lesz«. * 

Az 1775. év június 6-diki levél utóirata: »Ps, Tekintetes G(ene)-
ralis perceptorné asszonyt szívemből tisztelem s adom tudtára, hogy az 
én főstrázsamesterségem most annyiban vagyon, hogy az vásárlás tilal
mas lévén, most csak a császártól függ. Ha ő f. . . érettem különös 
kegyelmet akar-é tenni vagy nem, azt pedig addig2 nem tudhatom, 
míg Olaszországból vissza nem tér. A császárné ellene vagyon vásár
lásomnak s azt mondja, hogy legyek békességes tűréssel. S a többi. 
Isten hozzád. Barátimat, kik rólam emlékeznek, köszönteni el ne felejtsd«. 

Az 1776. év Szent-György hava (=ápr . ) 24. napjáról kelt levél 
vége: »Megbocsáss, hogy későn feleltem, mert húsvéti gyónásra Bécsbe 
rándultam vala, most nyakra-főre mustrára készülünk, mely is jövő 
holdnapnak hetedik napján Bazin városában fog, tartatni; azután ha 
szabadságot nyerhetek, Erdélybe török búza kenyérre megyek. Isten veled«. 
U. e. levél verses részének végéről elmaradt ez a kitétel: »S a többi«. 

BAROS GYULA. 

1 V. ö. föntebb R. J.-nak 1773. nov. 1. kelt levelét és a VI. sz. alatt 
közlöttet. 

2 Alatta áthúzva : elébb. 

14* 




