
ADATTÁR. 

EGY KAZINCZY-EREKLYE. 

Finom csontszínü, aranymetszetü szabad lapocska, vagy három tucat, 
rózsaszínű selyemmel bevont papiros dobozban. Némelyiknek fején kis acél
metszet, néhány egész lapra terjedő képecske : eszményi tájak, vízesés, legelő 
nyájak, aratás, szüret, alkonyat. A beírt lapok közt préselt virág : rózsa és 
árvácska, elillant órák fakó emlékei ; egy-két ó divatú névjegy, fekete papiros
ból metszett árnykép, egy verses lap valamely német almanacbból — 
igazi «Stammbuch» a XIX. század elejéről. Baráti kéz juttatta hozzám Karán
sebesről a háború végén. Soká hevert egyéb holmi közt, míg nemrégiben 
újra kezembe kerülvén tüzetesebben szemügyre vettem az írott lapocskákat, 
s belőlük egy rég letűnt világ képe elevenedett meg előttem. 

Az írások keltezése 1809 és 1815 közötti néhány esztendőt mutatja, 
íróik csupa előkelő erdélyi név : Bánfíi, Bethlen, Bornemisza, Kun, Mikes, 
Nalátzy, Rhédey, Wass, Zeyk... a Királyhágón túl élt főnemesség képviselői. 
Legtöbbje nő, csak egy-kettő férfi. A helynevek is erdélyiek, hármat kivéve: 
épen ezek teszik irodalmilag érdekessé az emléket. A laza lapocskákon köz
helyszerű mondások, idézetek, a korra jellemzően német, francia, angol, 
olasz nyelven ; magyar aránylag kevés van benne. Jele annak, hogy száz 
esztendővel ezelőtt a tősgyökeres erdélyi élet is már idegenné vált, ha más
ban nem is, de nyelvében, s aztán ami vele jár, műveltségében. Nem csoda, 
ha a nagy házak gyermekei mellé magyar nevelőt is fogadtak, hogy ezen 
a nyelven is tudjanak, mert a többiről gondoskodtak az idegen-nyelvű guver-
nante-ok. 

Hogy ki volt az emlékkönyv tulajdonosa, az egyik képecske hátára írt 
ajánlás mutatja: «Pour Charlotte Gyulay.» Az emléklapok közt kézzel írott 
névjegy : «Le Comte François Gyulai» (hajszálból font szalagocskával van 
kÖrülcsavar.va) s egy iratról levágott név: «Com. Fr. Gyulai» — a korán 
«lhalt apa ereklyéi — az előbbi névvel való összetartozást bizonyít. Egészen 
világossá teszi a dolgot két aláírás : Döbrentei Gáboré és Kazinczy Ferencé. 

Aki ösmeri a széphalmi mester életét, azonnal tudja, hogy a tulajdonos nem 
volt más, mint gr. Gyulai Karolina, a költő leveleiben Lolott, legidősebb 
leánya gr. Gyulai Ferencnének, Kácsándy Zsuzsannának : Susie-nek. Susie-nek, 
Kazinczy kassai szerelmének, akinek képe egész életen át kísérte, az évek 
folyamán meg nem halványodva, sőt egyre eszményibb fényben ragyogva. 
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1785—86-ban rajong érte Kassán a huszonhatéves költő, de kezét nem nyeri 
•el. Susie 1790-ben gr. Gyulai Ferenc neje lett s így Erdélybe került, messze 
Kazinczytól. Mikor 1809-ben özvegyen marad, Kazinczy, bár már két éve 
nős, újra kapcsolatot keres egykori imádó ttjával, előbb Aranka György, 
majd Döbrentei Gábor útján, akit ö szerez be a Gyulai-házba nevelőnek. 
Most már sürü az üzenetváltás a küküllőmegyei Oláh-Andrásfalva és Szép
halom közt. Mikor 1807 végén Kazinczynak Eugénia (Zseni) lánya születik, 
a grófnőt kéri föl keresztanyának, s az nemcsak elfogadja e tisztséget, hanem 
válaszol is a költőnek rajongó leveleire. Kazinczy később kiterjeszti a leve
lezést a tizenhétéves Lolottra is, aki nemsokára azt kéri tőle, fogadja őt 
•elhunyt apja helyett leányának. (Kaz. Lev. IX. 269.) A költő, a kérelem 
mögött Susie-t sejtvén, ezt a legnagyobb örömmel veszi és Lolottot ezentúl 
«édes jó lyányom»-nak szólítja. Kazinczy levelezésének óriás tömegében azon
ban hiába keressük akár Susie, akár Lolott leveleit, hiába kutatjuk a két 
•előkelő széplélek megnyilatkozásait, csupán a költőnek legfellengzöbb vissz
hangjából sejtjük tartalmukat. A levelek hiányát megmagyarázza Kazinczy
nak 1808. jan. 28-án gr. Gyulai Ferencnéhez írott válasza, melyben meg
köszöni, hogy Eugénia keresztanyaságát elfogadta ; a végén ezt mondja : 
«Levelét Géniemnek fogom fenntartani. Övé lesz holtom után. S úgy neve
lem, hogy az ollyannak hasznát vehesse.» Úgy látszik, hogy mind Susie, 
mind Lolott levelei egytöl-egyig Eugéniáé lettek, aki elrejtette a nyilvános
ság elől, talán meg is semmisítette őket ; esetleg még előkerülnek hagya
tékából egyszer. 

Döbrentei 1813. jan. 13-án a következőket írja Kazinczynak : «Lotti, 
szíves tisztelete mellett ezen öt képes leveleeskét küldi Stammbuchjából, 
hogy rajok a Tekintetes úr, a Széphalmi Grófné... s a három kicsiny ked
vesek írjanak.» (Kaz. Lev. X. 416.) Kazinczyék szinte postafordultával eleget 
tesznek e kérésnek és megküldik a megírt emléklapokat — nem ugyan ötöt, 
csak hármat, mert a két legkisebb gyermek,''Thalia és Emil még nem tudott 
írni. A szerencsés véletlen megmentette őket az enyészettől. Mindeddig 
kiadatlanok. Szövegük a következő: Kazinczy emléklapjának fején gátat 
szakító árvíz acélmetszetü képe, a háttérben jajveszékelő emberek. Alatta 
az emlékvers : 

Angyalod a' tövisektől 
Mentse-meg ösvényedet, 

'S a' faragatlan versektől, 
Kedves lyánka, könyvedet. 

Kazinczy Ferencz. 
Széphalom Júl. 9d. 1813. 

Kazinczyné emléklapján : falu mögött alkonyodó nap, előtte mezei 
munkát végző földmívesek, az előtérben legelésző nyájak, egy fa alatt furu
lyázó pásztort hallgató leány ; a szöveg : 

Előttem csak úgy van becse 
az életnek, 

Ha van kit szeretnünk, 
's vannak kik szeretnek. 

Kis János. 
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Gróf Török Sophie. -
Széphalom, 9. Júl. 1813. 

Eugénia, úgy látszik, egy lapot elrontott, mert a meglévő más, durvább 
papirosból van, s az eredetiről a kivágott képet — gazdasági udvar — 
utólag ragasztották rá; szövege a ceruzával vonatozott sorok közt: 

E' szűk helyre sok szó 
, nem fér, Lolott, sze

ress, csak erre kér. 
Kazinczy Eugénie. 

A név fölé Kazinczy ezt írta : «fogadott testvéred», alája pedig ezt a. 
megjegyzést : «ezen utolsó sort vezető kar és ólom nélkül hatodfél észt. 
korában» — azaz, hogy nem vezették a kezét és nem rajzolták meg előbb 
a betűket. 

Zseni még egy külön színezett rajzú, nyomtatott lapocskát mellékel : 
kis fiú ül zongora előtt, alatta nyomtatott német versike, a lap alján pedig 
szép gyermekírással : «Az imádott Lottinak leánya Zsenié.» 

Nem is kell nagy képzelötehetség, hogy lássuk azt a kedves jelenetet, 
mikor a széphalmi szalmafedeles kúriában apa és anya megíratja a kis
lánnyal ez emléklapokat, üzenetül Erdélybe egy másik kedves családnak, 
kiket egy ifjúkori ábránd egybekapcsol. 

Az emlékkönyv egyéb érdekes lapjai közül meg kell említeni gr. Gyulai 
Ferencné, Káesándy Zsuzsanna sorait, melyeket lányának írt, fogyatékos 
helyesírással, de mély értelemmel (talán az egyetlen írás, mely az imádott. 
Süsie keze után megmaradt) : 

Fro zu sein bedarf man wänig, und war fro ist der ist ein' König. 
Ein einzieger Feind ist schon zu vil, und hunder(t) Freunde sin(d) zu wänig,, 
sey vorsichtig in wäln deiner Freunde : das rathet dir deine Mutter S : K :. 

Döbrentei Gábor, a házi nevelő, a legrégibb név az emlékkönyvben.. 
Jellemző emléksorai: 

Of all human affections, the noblest and most becoming human nature,, 
ist that of love to one's country. S h a f t s b u r y 

Emlékezetül írta Döbrentei Gábor mk. 
0. Andrásfalván Febr. 6dikán 1809. 

Így szövődnek a szálak Széphalom és Oláh-András falva közt. Koronája, 
ennek a szép lelki szövetségnek Kazinczy erdélyi utazása volt, melyet a 
grófnő meghívására az öregedő költő Eugénia kíséretében tett 1816 nyarán. 
«Szebb három hónapot, ha ide nem számlálom, a mit a szerelem adar 
sohasem éltem» — írja Kazinczy erről az időről barátjának, Kis Jánosnak. 
Emlékük megmaradt a soha nem öregedett szív melegével írt Erdélyi 
levelekben s egy finom rajzban, melyet belőlük Dóczy Jenő alkotott :-
A dédácsi idill, (Napkelet, V. 1925.*). m Y 

1 Az emlékkönyvet méltó helyére, a M. T. Akadémia könyvtárába, 
tettem le. 


