Adatok Barcsay Abraham eletehez,
I.

Dobrentei Gabor az altala 1814·ben megindftott "Erdelyi Muzeum"
I. fiizeteben rajzolvan Barcsay Abraham palyajat, faklyat gyujt ernlekezetenek. Elbeszelven a [eles ferfiu tortenetet, haJalat, leirja azt a kornyezetet is,
a melyben az akkor mar 8 ev 6ta elhantolt ferfiu orok {limat alussza.
"Voltam sirhalrnanal - jegyzi meg - s lefizeUem azt az edes adot,
mellyel a nernzet jelesebbjeinek tartozunk." Az ad on Dobrentei itt nem
azt az Irdi kegyeletet erti, hogy Borcsoy eletrajzat szerkesztette s
kOlt6i rnukodeset szernelvenyekkel igazolja es meltatia. Azt a szerkeszt6i
kegyeletet sem, hpgy rnindjart a maga dolgozata utan kozli grof Haner
Oabornak Barcsay Abrahdm emlekezete cz. franezia nyelven irt s
Kazinezyt61 magyarra forditott dolgozatat, a mely kulonben mera altalanossagbol s divatos szoviragbol all. A szerkeszto meg is jegyzi,
mintegy kiernelve a dolgozat miifaji erteket, hogy: a franezia magaszta16 beszedeket (eloges) isrnerok latni fogjak, hogy itten a franczia
Akadernia szokasa van kOvetve ... 1 Dobrentei itt a kegyeletnek azt a
kOzvetlen, szernelyes, ha ugy tetszik, lathato ad6jat erti, hogy maga is
[art Csoran, elmerengett Barcsay Abraham nyugvohelyen,
Val6ban erdernes rna is ellatogatn] Barcsay Abraham nyugv6helyehez. Csora kiskozseg, Alsofeher megyeben a Maros balpanjatol
6-8 km. tavolsagra, de ·azert egy darab tortenelern, egy darab Erdely.
Hajdan, lak6i szerint is magyar kozseg volt, rna a hivatalos szernelyeken
(jegyz6, csendorseg) klvul esak a Barcsay-udvarhaz tulajdonosa s "belsa
szernelyzete beszel nyelvOnkOn. Pedig van ujonnan epltett esinos kis
reforrnarus temploma is, melyet a falu jelenlegi gazdaja, Baresay Gabor epittetett. Van is benna.istentisztelet is es rna benne az alvinezi ref. pap minden
negyedik vasdrnopon imadkozik· Karoli Gaspar nyelven, Hanem alig
hallgatjak tobben, mint a hany ujjarn van a felkezemen. Regente eUenben szarnosan voltak, a regi templom nagy is volt; nem is az alvinezi
pap jart ki imadkozni a filidba (leanyegyhazkozseg). Csoranak maginak volt papja. Hova lett a nyaj s hova pasztora t Ket borzalmas lstenitele: sujtotta Erdelynek kulonosen vegyes lak6ssagu belyeit. A HoraIele lazadas s a 48-iki verengzes. A mi es a ki megrnenekOIt az els6b61,

.

1

Erdllji

Az Erdllyi Mtizeum
,"

MII:tum 1911.

UI

lS14-iki I. fiizete 33. I.

folyam. VI.

J7

KRIST6F

OyOROY

azt mind elsoporte a rnasodik, Pedig a cs6rai magyarsagbot 'az els6
se sokat hagyott epen. Mire val6 hit az az ujonnan epltett ref. irnahaz !
Vajjon nem a vegromlastol megrernult Simandi ketsegbeesett harangkongatasa-e az 1 6h, nem. Csak hadd zugjanak a harangok tovabbra
is, OrOkke Csoran, Hoi zaj van, ott elet is van, ha beteg, ha hal6d6
is ... Aztan minek osszehordani .minden torteneti emleket fenyes muzeumok gazdag tarloiba? Hadd beszeljenek ott, rendettetestu: eredeti
helyen: ha massal nem, legalabb egymas kozt,
A masik tortenelmi ernlek, a Barcsay-udvarhaz itt-ott kerneny k6fallal ovezen telken epOlt. E falak es az udvarhaznak ialai is meg eredetiek, a takas nagy saga, beosztasa meg mindig a regi, Barcsay Abraham /
idejeb61 val6. A falakat dusan eUep6 vadszollo s a kett6s zsindely-Iedel
sajatsagos odonsagaval is baratsagos benyornast kelt. A lakohaz mtlgOtt
alig par rneternyire domb emelkedik, mely azta~ erd6vel borltott hegysegge novekedlk, Ebben az erd6ben szeretett aldozni Barcsay Abraham
Diananak, ezen a dornbon n6tt Barcsay Abraham kedvelt almalaja,
melynek a helyet rna is mutogatjak : . ezen a dombon van Barcsay
Abraham kopors6ja is. Szep hely. MtlgOtled erd6borftotta hegyseg,
labad alatt, a sirt61 balra az udvarhaz, szemben az emHtett imahaz,
odebb latod Kenyermezot, magas Deva varat, Harem varrnegyenek
(Alsoleher, Hunyad, Szeben) egyik csucskeben allasz : nagy terOletet
•
s nagy id6k hosszu emlekeit tekintheted at innen, Barcsay Abraham kedvelt
alrnafaja helyerol, sirernlekenek kozvetlen kozelebol. Nemes emlekezesnek, nemzeted Ienyes multjanak adojat r6hatod Ie e helyen, eppen
mint Dobrentel. ,
Barcsay Abraham kopors6ja f()lmt kies mauzoleum epult, A zsindelyfedelii, harem oldalon zart, el61 doroszlopzatu epOlet delnek fordul
Deva vara fe·le. A felkOrai"aku hatso falon k6dombormiiben Barcsay-czfmer.
Alatta Barcsay Abraham epitafiuma, ez alatt a magyar kaltai epistola
egyik megalapitojdnak, Barcsay Abraharnnak a porai, ket kes6bbi,
Barcsay, Zsigmond es fia, [ozset, a magyar testorseg egykori 6rmestere
kozott, Ha nem tudnad is, hoi jarsz, elmondja az emlftett felirat:2
°

Egy nagy lelkU polgar erdemet tlsztelnr
Allj meg itt setal6! [elkopott] Meg ermelni a
Tudta a nagy nevet. Itt a nagy Bartsai
Oberster Bartsay Abraham porai
Nyugosznak. Itt varja Bethlen Susanna
jat.
A szavak egyforma - nagy - betUkkel vannak vesve : a vesesben feltanO
Ugyetlenseg van, a mint e masolat is mutatja.
Megirdemellli-t akar [elentenl.
I
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Mint h.ivseg szeret [fgy!] egy .remek peldajat
Hatvannegy eszteudot eltoltven
paljajat
Vegze s OrOk gyaszba dolte haza-tajat
Harmadik hoi nap harmadik reggelen
Szinten ezernyolczszazhatodik
elejen
Alj meg itt ~Idozzal erzekenysegek

kel
Nevet tedd egyben a legnagyobb
vekkel

ne

Ezen klvul, mas ernleke is van e kis mauzoleumban
az elegdns
poetanak. De ez sern utal eg5' sz6val se Barcsay koltoi mukodesere.
A mauzoleurn el6tereben
haromnegyed nagysagban ket szobor
van, mindkett6 korulbelul egy-egy meter magas alapzaton jobbra dOl,
majdnern fekvO helyzetii. Az alap teglaalaku f megfelel a ranehezedo
t;st hosszanak. Az elso alak papczelba oltozott terfi, nyllvan Barcsay
Abraham, a vitez katona, ki reszt vett a torOk es porosz ellen folytatott
hadjaratokban skit
az erdelyi orszagos rendek az orszag egyik
generalisanak is kijeloltek." A mOgOtte levO .banatos nO kOnyvet tart
kezeben, Ez Barcsay Abraharnne, gr6f Bethlen Zsuzsanna, Bizonyosan
imadsagos konyveben keres es talal vlgasztalast arra a nagy. csapasra,
hogy arvaozvegysegre maradt. Az ernlekrnu Barcsaybarr a haza egyik
vitezlO oszlopat, a noben, Barcsayneban, a (erje utan zokog6 s csak
Istent61 vigasztalast rernenylo szereto hitvest latta es fejezte ki. Az itt-on
mar megcsonkult ernlekmu ugy van elhelyezve, hogy szernkozf s baloldalan gyumolcsiak viragzanak, jobbjan OrokzOld fenyO s kOzvetlen
mogoue kezd6dik az az erd6, melyben Barcsay Abraham utols6 fOldi
napjan is vadaszni keszult, Szep es hangulatos itt minden, mint a milyen
volt a Barcsayek elete.
Mikor Dobrenrei Csoran jart, ez az ernlekmu nem volt meg
keszen. Dobrrntei ezt az enz/ekmOvet nem, de latta a ket szoboralak
mintdjdt I( olozsvdrt. Ozvegye (frja emlftett dolgozataban)
annak az
emlekkonek helyebe, mely most vagyon. (Barcsay) hamvai felett, egy
szebb, iIIendObb ernleket kivant felemelni, melyet egy kolozsvari kep~arag6 el is keszltett. Ezen zilahi sztiletesu hazankfiat61, ki a kOlfoldi
szep k6mfveket nem latta, a mi hazankban, melya szep mestersegeknek
epen nem iskola]a, eleg, es igyekezete dlcseretet erdemel; de a ki az
ilyen mfvekben aestheticai szepseget s valami olyast keres, a mi bamu-------Barcsay azonban nem fogadta el; Ballagl Aladar : A magyar kinilyi testiSrseg
tortenete (Budapest, 1818.) 131. I.
17"
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lasra von, elrnerlt, sokaig rnaganal tart, ebben fel hem talalja. ·S kiter61eg folytatja panaszos eszrevetelet, hogy nalunk nines igazi muvesz,
mert nines muveszi elet, szukseglet.
Dobrentei- Csoran rnindenesetre
18'3 oktobere e16tt jart, mert
Kazinezy fgy fr 1813 november: 2-an Sipos Palhoz :? De mar most Barcsay
epitaflurnarol, Barcsaine gyOnyOril lelkii, szep kevelysegu asszonysag s
rnelto, hogy egy llyen nagy ember ·szerette. Ird meg mely faluban s
hoi all a Oloriette s 'a Iovag s a kesergo ·asszonyi genius Iaragas-e vagy
festes? Ird meg mily nagysdgunak kel! lenni a tdbldnak. Vdradon
terem Europaban a tegszebb veres rnarvany, de nem tudorn hoI. A
varadi marvany nem veres, hanem langolo. Felulirasodba
ezt a sort
valtoztatam :
Ez kedves Abrahamjanak
Ez kedves ferjenek, baratjanak.

Az az Abrahamjdnak'

feleUe rosszul hangzlk, Fekete marvany is
van Varadon, azon meg szebben jelenne meg az aranybetii. Most kerd
a Or6fnet, hogy Barcsainak minden szerzeset nyomtattatna es rnetszettetne kepet; a Gloriettet nem latja minden, de a kOnyvet az egesz haza
es a Jezus Krisztus eljoveteleig az egesz ernberlseg, mert en azt hiszem;
nyelvUnk es nemzetUnk akkor is fel fog allani : noha Ounsterman
uraimek rajta' vannak. hogy haljuk ki okot es legyOnk nernetek.
Egy keltezetlen level ben 6 ezt Irja : Barcsainak altalad keszltett epitafiuma elebe kesziilt a vignette es azt diseursi6k nelkul magara adorn ki.
Az emlektabla ugy latszik kes6bb keszult el, mint a ket szobor.
Eleinte a szOveg, mely ezek szerint Sipos rnunkaja, majd a marvany
okozott kesedelrnet. 1814 augusztus 6·an Kazinczy ertesfti Sipost," "a
mai postan vevern mind a Barcsai iratjaihoz val6 rajzot, mind a meltosagos Cserei farkas tir levelet a marvany dolgaban, de a kometszo
olyan marvanyert 60 forintot ker, etresttsd Barcsainet:"
Mindebb61 kitetszik, hogy Dobrentei a rna meglev6 emlekb61 esak
a ket szoboralakot latta 1814 el6tt, azt is Kolozsvart, A szOrke marvanytablat, melyre Sipos szoveget vestek, nem latta. S e miatt aztan Barcsay
Abraham halala napjat iIIet61eg az irodalorntortenet allandoan ingadozott. Mert a mit az irodalom a kOlt6r61 tud, mind a Dobrentei emlftett dolgozatara tamaszkodik. Dobrentei Barcsay halalat fgy jegyzi fel: Csoran
hala meg, Martzius 5-dike ejjelen . . . 6-dikra virrad61ag vadasz baratjal
szobaiaba mentek s - halva talaltak." Barcsay masodik ·eietfr6ja, Toldy
Kazlnczy levelel Sipos Palhoz (Llpcse, Grunow, ]846.) 60-61. I.
Ugyanott' 65. I.
., Id. gyfijtemeny 79. 1.
I Dobrentel ld. m. 25. I.
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nyoman ez az adat atmegy az irodalmi tudatba. Ballagi Aladar
a Magyar Kurir Ieljegyzesere tamaszkodva, marczius 3-at fr,lO Szechy
Karoly kOIOn is foglalkozva Barcsayval, egyetemi eloadasalban
ujra
visszater a DObrentei- Toldy daturnahoz, mfg a Pallas-Lexikon viszont
rnarczius 3-at mond. Ez is a helyes, mert a tablat ozvegye keszlttette, 1<'11fratat Sipos Pal, fgy ennek a teljegyzese - marczius 3. - a hiteles.
Mert elkepzelhetetlen,
hogy az ozvegy, ki husz evig elt ferje halala
utan, ne tudta volna pontosan ferje halala napjat, A szoveg vesese,
helyesiras szempontiabol, eleg gyarl6 ugyan, de hibas daturnot az Ozvegy
el nem fogadott volna soha.
.
Ez az ernlekrnunek egyik htteles adata. Hiteles, mert az ernlektabla es a ket szobor eredeti. Csaladl ernlekezes szerint a mauzoleum
falai 1849-ben elpusztultak, el a szobrok, es az olahok a fOldben nyugv6
hamvakat is Iolhanytak, vagyis e szerint csak ai ernlektabla es a rajta
levO Iehras, meg a d6r oszlopzat elte volna till a pusztitast, A csalad
emlekezese ezek szerint teves, mert Kazinczy lelrasa teljesen talal a
szobor figuraira.'! A valosag az, hogy az emlekrmlnek csak a Iala omlott
Ossze, kulonben minden maradt ugy, a mint azt Barcsay Abrahamne
1815-re elkeszlttette.
II.
9'

Ez az ernlekrml vilagot vet Barcsay Abraham hazaseletere s gr6f
Bethlen Zsuzsanna
muvelt lelkere eszrneltet.
,
Barcsay Abraham csaladi eleterOI az lrodalomtortenet
csak DObrentei fOljegyzeseit ismerte. Dobrentei pedig ezt frja: Gr6f Bethlen
Zsuzsannanak ... , kivel val6 szerencses hazassaga 1778·ban kezdOdOtt.12
Ez az adat annal valoszlnubbnek
tetszhetik es tetszett, mert Dobrentei
czikke azt a benyornast kelti, hogy az adatokat szernelyes ismeretseg
utjan, magat61 az 07.vegytOI kapta. Minthogy pedig Barcsay veglegesen
csak 1794·ben ter haza csaladjahoz es birtokaira, ez adatok (1778-1794)
osszevetesebel
az kovetkeznek, hogy Barcsayne vagy allandoan kOvette
ferjet kOlOnbOzQ atlomashelyelre,
vagy pedig alland6an otthon elt ... ~._
fgy Barcsay ugyszolva Ieleseg nelkul elt volna "16 evig. EbbOI a kOrOI'menyb61 aztan Szechy Karoly meg tovabbi kovetkeztetesre
jut. (>
ugyanis
azt tanftotta _- hivatkozva a ·gr6f Haller Gabor vejenek,
Cserey Farkasnak levelbell rnegjegyzesere 13 _ hogy Bethlen Zsuzsanna

I

- -.------ - . - - ---
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Toldy Ferencz: Magyar klSlMk elete I. k. 175. l.
Id. D1. 139. I.
11 Ballagl ide D1. 140. I. annak a f6ltevesnek
enged helyet, hogy az emlekmii
teljesen elpusztult, De legalabb az ldosebbek emlekezhetnek a helyere. Foltevese,
valamint a hOlzaffiz6d6 megjegyzes e szerlnt targytalan.
12 Az Erdelyl MuzeuD1 id. I. k. 21. l.
18 A franczlas iskola. Az 1898-99.
tanev II. Iele. Revldealt jegyzet 133. l.
9
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egy minden tekintetben egyszerii, szorgalmas gazdasszony volt Mfg
ura Becsben .elt, 6 joszagaln gazdalkodott s uranak csak a testi, de
lelki szepsegeit felfogni nem tudta. Ezek szerint Bethlen Zsuzsanna, kit
egy helyen Kazihczy
is semiegesveriinek mond, 1778-ban ment volna
,
ferjhez Barcsay Abrahamhoz, de csak asszony volt s nem hitves, nem
Ieleseg is, mert hisz 16 even keresztOI tudtak egyrnas nelkul elni,
A valosag azonban egeszen maskent all.
Barcsay Abraham gr6f Bethfen Zsuzsannat nern 1778-ban vette
Ielesegul, hanem 1789 marczlusaban. 5 nem vo It csak egyszeruen aszszony, hanem rnuvelt lelku n6 volt, a ki uranak lelki szepsegeit is
kepes volt megerteni es meg is ertette. Viszont a ferj is szerette.:
becsulte a feleseget. Sz6val hazaseletuk lgazan szerencses volt, a hogy
Dobrentel feljegyezte.
Az 1778. ev ellen a kOvetkez6 bizonyitekok sz6lnak.
Barcsay 1778· ban mar nem restor, hanern hadseregbeli tiszt mar
11 ev 6ta. 1778~t61 kezdve el6bb a bajor, majd a torok haboruban
vesz reszt, Naprol-napra, hetrOI-hetre kOltozik a tabor. Elkepzelhetetlen,
hogy Barcsay, kinek ekkor meg eppen nem volt valami magas katonai
rangja (kapitany s csak a nyolczvanas evek vege Iele 6rnagy), meghazasodjek 36 eves koraban, elvegyen egy 22 eves fiatal leanyt oly m6don,
hogy J 6 evig az eskOv6 utan, tigyszolva kalOn erjenek. Vagy egyaltalan
nem hazasodik meg, vagy kilep a. hadseregbol, melyhez a rnegelhetes
gondja amugy se kOtl>tte hozza, Hisz mar a cs6rai es marossolymosi
uradalmak - a haszonhajt6 jogok es egyeb dominiumok nelkOi is teljesen blztosltottak Barcsaynak a megfelel6 fouri eletrnodot.
Aztan feltun6 az is, hogy abbot a sok szaz levelbol, a mit a ferj
es Ielesege hosszu id6 alatt valtott egyrnassal s a melybol Nagy Ivan
43-at kozolt ,H egyetlenegy se datalodik 1789 eldttrdl, A Nagy Ivan
kozolte gyiijtemenyt magam is gyarapitom az alabbi 8 darabbal. Ezek
kOzOtt is a legkorabbi kelet 1789 Beniamin napra (rnarczius 31.) esik."
I.

No 32.

Benjamin napjan 789.
Edes· kintsem angyalom, kedves Felesegem : .

Ne busulj I ne busulj! legyen j6 kedved f 24 dikbe szam nelkiil irt
leveledet rna yettem egesz orommel, mivel latorn, hogy szeretsz es Jegf()bb
gondod az en boldogsagom. Nem tudom, ki sugta volt fuledben, hogy
lrodalomtiirteneti Kozlemirlyek 1893. evf. 342. 468. es kov. I.
Ezeket a [elenlegl cs6rai gazda: Barcsay Gabor iu leveles-Iadajabol masoltam, mig a 6. szamut--dr. Veress Endre szlvessegenek koszonhetem, melylyel szamomra
14
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Opovanal "

nagy Magasinumokat
raknak. Kitalaltad ; es en tsalatkoztam;
arra fele megyUnk, a mint mondjak, Nandorfejervar vijjasara,
mindadltal
en maig se hiszem. Az iIIend6seg, nem a betstilet kivanas azt
hozza msgaval, hogy ezt a hatralevd hat hetet meg Sisakba htizzam.
Bizony nehezen esik es az en edes Susim most teszi legelsobbszor erzekennye a dicsosig veszendds mulandd tsalfasagat. Miert kuldenel hat err e
valakit? Talan ~n Kratsunt vagy Ventzelt haza kuldom, majd lovat veszek.,
Kilentzedikbe, ha semmi valtozas nem tortenik a rendelesekbe,
Banovtzenel
Zemlin 17 mellett szallunk taborba. A Dunat e szerint ketszer lepem altai.
Ha Isten eltet, vissza ugy lepem megint, hogy mostansag
partjait ne
Iassam. Az Oberst Lieutenantom
megint hideglelesben van; szomoni
arnyek 6 is, kit inseg voirsz halojavaJ. Ha az vijjas ketseges vagy dits6segtelen tahil lenni, (Igy lehet, hogy onnet Betsbe randulok es egyszerre
veget vetek hosszas, unalmas es haszontalan rabsagomnak.P
A gabona vasarlas, hord6. palinka, minden bizonyos mar, felbe nem
is lehet, nern is kell hagyni. Hidd el edes Szivem, Satorban elfer az olyan
gondoskodas. Egyebr61 nem is agg6dom,
R61ad es az ollyanokrol, a
melyek kett6nk szeretetit s boldogsagat iIIetik.
Isten veled egyetlen orcmom es gyOnylfiusegem.
Mar nem tudom,
mit irjak a Zagoni J9 titrOI. Legy gondos magadrol. Tudom dolgod elegvan, de ne und, sokaig nem viszed egyedul, egyszerre csak otthon terrnek
s bizonyara e nem trefa. Eskuszom neked arra, a mi legszentebb.
Jgaz
hiv tarsad, szolgad es baratod
Barcsay
2 da huius

a

P. S. Ezentul igy utasitsd leveledet:
Per Temesvar
la grande armee.
20
Az oreg es Mtiszteletremelt6 Or6f Hadik
futaki j6szagaba halalos hideglelesbe fekszik. Minthogy rna nevenapja Getsenek, kerlek koszontsd sz6mmal,
kivanom, hogy a fer.ed6 egeszsegere szolgaljon. Szalayval a vasarok dolgat

kimeletlenul folytattasd, mert uratol es toHem arra parantsolattya
vagyon.
Lovasznak a keze meg nehezen van; az estve voltam nalla ; 6 is velunk
utaz, de szekeren,
Elj boJdogul, ts6kollak szivembdl .s ne busulj edes Susim.

2.
Tovarnik 5 dik Maii 789.

No 13.
Edes kintsem

Szeretdrn,

egyetlen

egy angyalom

Felesegem t

Huszonhatodik
Aprilis irt kedves leveledbol,
melyet ezen oraban
kulonos orommel s gy~ny~ruseggel
oJvastam, konnyen kepzelhetem mostani szomoru allapotodat,
mert en is .epen olyan mertekben erzem az
enyimet. Nem ditsekedesbdl
mondom
neked edes Szivem, sem azert,

--_._----------------------Opova kozseg, Torontal-varmegyeben.
Semlln = Zimony.
.
A jozsef tOrOk ellen 1787-90. viselt habonijar61 van szo, mefyet Barcsay
mint a Lacy-eared ezredese stolgalt veglg.
19 Nagy Ivan mlndenlltt Zagov-t olvasott es irt - hlbasan : Zigon fahi Haremszek megyeben.
20 Hadik Andras, a hires h6s, Berlin megsarczol6ja
eleinte reszt vett a torok
hadjiratban, de nemsokara csakugyan meghalt 1789 vegen.
16
17
18
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hogy allhatatossagra fisztfineznelek, hanem azert, hogy nekem is konynyebben esik. Igaz is az, hogy az ilyen szivbeli sinlddes, mint a mienk,
-maskeppen elviselhetetlen volna, ha nem ket oszve esktidt Lelkek szenvednek egyenlo erOvel. Nem is [avaslanam en azt senkinek, hogy egyedul
magara: egy iJyen .hajoba evezzek ; akarmlt frjanak a rornanok, akarhogy
rnagasztaljak az ollyaten szeretetbell vitezseget, mese s ha igaz lenne is,
elveszne az ember. Remenljunk hat, edes Susim, rernenljunk, hogy a mint
Te mondod, jobb lesz a tel, mint a "yar. En meg az oszben is bizom.
Tizenharrnadiktol fogva hogyne Irtam volna 26 dikaig? Feltern Leveleimet. Ha j61 jarnanak a postak, ot napok alatt mindenkor vehetnok
egymas tudositasat. Ket-harom napig tsak tilrkoztettem magamat, a mint
lehet, de azutan nem gyozom varnt a postanak erkezesit. Hugom! megigy nem voltam, de szeretem is am, hogy nem voltam. Mert nekern csak
egy feleseg, egy elet, egy Isten. Ennel a vallasnal holtig megmaradok.
Ranem G. Oyulay Samuel21 szomszedsagat irigylem egy kevesse, <5 szornyU
galant ember. Nem hlszem en, hogy ok a mi allapotunkat igazan pr6baltak
volna, azt pedig, a mit 6k probaltak, en kovetni nem akarom ; az igazan
a nagy vilagbeli gustus. Az oregbik fia,22 ki most lett fostrazsamester a
11oTvatoknal, mult napokban nallam ebedelt, Derek ember, de Horvatokhoz
lett tetetese nagyon kedve ellen vagyon szegenynek, En is Iulelek most,
nem szeretnern hasonlo probata jutni. Egyik levelembe errol Irt egy tzikkelyre meg nem valaszoltd]. Ne Ielejtsd el,
A mag Lovakert, azt tartom, l.ovasz elkuldott eddig. A gyermek
lovakot j6 volna, ha Mihaly lassankent tanitgatna. Itt Jankovits nevezetU
urnal szolgal6 egy nernet es magyarul is tudo gazda. Asszonyt ajanlanak
nekem, igen ditserik a tisztek s mlvel nit, a mint rnondjak, dltsereteket el
lehet hinni; de az ideje hat het mulva telik meg be. Ezl bekuldhetnem,
mit mondaszsz ra? En ezt a nyarat eltoltem, mint lehet. Most latom, hogy
gazdasag, ha az embernek nints szakatsa, kevesebbet kolt. Tudod-e miert
dragak a baranyborok? Mar valaki rea akadott az erire. Kereskedes "lett
bel6le. Majd meglassuk, hogy foly?
Ezt a levelet mar szinte vegzem vala s majd elfelejtenern kerdeznl
egyszer, a vetesek hogy allanak a mi kedves Hazankban s Ioldunkon>
Itt eddig nagy szarazsag volt, most kezdett egy keveset esni. Kulornben a
Duna es Szava Ozonnyei szomyuk most is; meg legkevesebbet sern
apadnak, sot ndnek, a Retsegek oda vagynak. Voltak ollyan helysegek
fe\so magyar orszagon, a kiknek egy portio szena, 10 Iontbol allo, idehozasaval edgyutt egy nemet forintba lOU. Soprony varmegye 29 ezer
forintokat fizetett tsak szenaert, Mar ez valosagg-al kett6s haboru, Igy
majd az ehsegtol inkabb lehet tartani, mint az ellensegtdl. Be rossz gazdak
a kiralyok : Isten veled edes kintsem Ielesegem. Mindezekbol alkalmasint
tapasztalod, hogy en' a szantast-vetest s vintzellerseget eppen nem utalom.
Meguntam, ugyan meguntam ezt a bolond vilagot, nem is tsoda, mert
soha rendes napokat nem ertem gyermeksegemtol fogva. Vajjon nem
irigylik~e meg az Orok vegzesek, vajjon elereOl·e azt a boldog mennyei
orat, melyben oledben repiilhessek es soha tobb~ toled el ne valjak?

21
22'

Gr6f GyuJay Samuel aJtabornagy,
Gr6f Oyulay Ignacz.

kl a heteves haboniban
'

tiinteUe ki magM.

Hiszem, igenis hiszem, hogy igen; azert imadtam s imadom lstenemet ;
azert szerctlek es tisztellek a legszentebb hivseggel, azert vagy es leszesz
holtomig minden
gondolatimnak
s minden sohajtasimnak egyetlen egy
. targya es fOtzelja.
Baresay:# ..
P. S. Ugyan i>rtilok, hogy numerust tettel a leveledre. De meg a
titulust nem igen alearja ,yaltoztatni kedves Hugornasszony.
Csokollak sok
ezerszer, eli botdogul es szeress ugy, a mint en szeretlek igaz hiv baratod
s Ferjed.

3.
Mindeg Fejer Tcmplom

No 14.

25 dik julii 789.

Edes Kintsem Kedves Felesegem l
Az eltevelyedett harmas szamu levelet yettem tegnap e16U. Tegnap
pedig az utolso jutott kezemhez. Gondolhatod,
hogy azolta j6 kedvem
vagyon. Nem ban om, ha megbarnulsz is egy kevesse, tsak legy jo egeszseges es szeress engemet. Telire a ho megerket'esivel megint megfejeredel,
megmoslak azutan is6ppal. Az anglus . kanczanak bevitettetesit Lovasz Con.siliarius es az en rendelesem
ellen tselekedtek, s6t inkabb utolljara azt
Irtarn vala a Tlszttartonak,
hogy ha valaki 120 aranyakat ad erette, adjak
eJ; inkabb hiszem ezt a Levelemet kes6n vette. Minek 'szaporltsuk a sok
draga lovat? Ezt is tatan tsak Szebenbe kUJdjiik. O. Esterhazy Janos altai
es Lovaszmestere altai eJadatjuk, e nagy kupetz, majd irok az uranak elebb
tsak azt akarom megtudni. ha meg van-e hagatva a szep strinfis kisaszszony. Ennck az al at gabonavevesre
akartam forditni. Isten veled edes
angyalom, egyetlenegy szeret6m es Tarsarn, a mi innet Jejend6 elmozdulasunkat meg mind hir terjesztesnek tartom. Mar vigyazok ezen tull egeszsegernre, Te is vigyazz a tiedre, arra ker igaz hiv baratod, szolgad es ferjed
---'

Barcsay
P. S. A lovasz legeny itt van,

s ts6koJja labaidat.

Elj boldogul

joJ viseli magat : velem edjtitt tisztel
edes szivem,

4.
No 24.

Colin 21 dik aug. 791.
Edes Kintsem Angyalom,

Kedves Felesegem t

Tegnapi nyugv6 helyemr61 nem Irtam, mivelhogy tudtam, hogy itt
is posta van; ma jo reggel megerkezven,
lme kuldorn ezen rendeimet
ohajtvan szivembdl, hogy friss egeszsegben
taJaJhassanak. Itt a Canicula
erdsen vegzi utols6 napjait, tegnap ejtszaka el kezdett esni s meg most
is esik. A port ugyan lenyomta es mar hivesedik naponkent az id6. A
Csaszart ma estvere ide varom, de nem tudom meg, itt marad-e vagy
tovabb .megyen. Egjrnast ~rj a sok hint6, alig varom, hogy mar vege
legyen ennek a Comedianak.'" Szamlalorn mar orommel, hogy mahoz egy
hoi nap mulva mar talarn Betsbe sonnet
Erdelyhez kozelebb lehetek. Ha
-. -_ .... ---_._- .... _----- .. _ ._-- --' .... _------- --------,-za A plllnitz! talalkozo 1791 augusztus 25-27-en volt.

KUlST6F GyOnOy

Zagont meg akarod [ami, siess vele edes szivem, igaz, hogy szeretnem
veled edjiitt tenni az utat. Mindeneket botts elrendezesedre
bizok. Most,
24
jut eszembe, mar panaszolni elfelejtettem read es Baroczyra.
Egesz utamon
meg egy betut sem yettem. Isten veled edes Szivem, valakibe lesz a hiba
de lakolni fog en!tte, ha Isten visszaviszen
szerencsesen,
Tsokollak sok
ezerszer holtig hiv tarsad, igaz baratod
Barcsay .
Leveleidet mind
felejts el engemct.

•

vegig

tsak

Betsbe

utasitsd.

Elj boldogul

es ne

5.
Bets I rna Febr. 793.

No 10.

Edes Kintsem

Angyalom,

Kedves Felesegem r

Holnap, ha Isten 6 szent Ielsege engedi 51 esztend6t
toltottem.
Gondolataim
mar szinte ezer esztend6t
haladjak, mert ily rOvid id6n
. sokat eltem.
Utolso levelemben Lovak felkiildeser61 tettem emlltest edes Susim.
Ezzel meg varjunk egy nehany napokat, mig az id6 jobban nem vila-'
gosodik.
Az Erdelyi veres tscikos vitezek ma ide Szornszedunkba erkeztek,
Orszagunkhoz kepest szegeny lovakat hoztak Erdelybol. Szentkereszty
tegnap es ma nalunk ebedelt ismeretes TiszUyeivel vagy Baratirnmal egyOtt.
Isten veled edes Szivem Felesegem. En, hidd el, bogy holtig igaz
hived baratod es Tarsad leszek.
Barcsay
oberster,
P. S. Bosnyak fia meg nem erkezett meg, Tsokollak egesz szivembdl'
sok ezerszer. A Frantztak kjralyokkal2~ hogy bantak, itt csak beszellik.

6.
No. 35.

Aprills utols6

Edes Kintsem

Angyalom,

Ezen Iolyo holnapnak

21-dik

napjan

793.

Kedves Felesegemt
napjan

irt leveledet

OrOmmel olvastam

es tsokoltam is. Ennek vetele uian tobbet ide irni nem leszen szukseges,
mivel fel tett tzelom szerint, ha Isten eUet, legkesdbbre Punkosd hetibe

Solymoson akarlak olelnl. Hertzeg Esterhazlnak 20 Kis Martonba okaimat,
melyekert fel esztend6re haza kell mennem, irasba mar. elkuldottem,
arra
tsak vallaszt varok es azonnal indulok. Mar urunknal is voltam, 6 Felsege 27
nem eUenzi lemenetelemet,
a Hatszeg vldekiek dorgat is el6 hoztam, itt
ollyan hiszemben voltak meg eddig, hogy nem a katona tisztek voltak
okai az olahok ki nem indulasanak. A commissio
remelem vilagossagra
fog hozni rnindeneket;
mert igy a mint most vagynak a hatarbeli katonak,
Sandor, a testcrlro, klvel Barcsay alland« es benso baratsagban
Erti XVI. Lajos Ietejezteteset,
Herczeg Esterhazy Mikl6s, a m. kir. testorseg kapltanya,
I. Ferencz kfraly~

2" Baroczy
2.)

2U
27

elt.
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nem tanatsos tovabb ugy hagyni. fornagyia
irant ujonan igeretet tett
nekem a kiraly, nem tudom az a Thesaurariatus
miert kesik ennyire, a
gOrbe hatu nyilvan maga vagy atyafiai reszere akarna horgaszni, azert
huzza vonja a dolgot.
Erdelybc51 csak a sok hazassagtOres, bontas, valas s a tobbi botrankoztato tzegeres hireket halljuk. Nem tudom ki Zejknek azt irta Kofozsvarrol, hogy TUryek is valnak, Nekem ket holnaptol fogva egyik sem irt. Az
ilyen atyafisag sem igen mutat nagy buzgos;got.
Kendefflnenek bocsanatot
ken) levelet kuldottem reszemrol,
igen sajriallom, hogy ott nem lehetek,
de ha lakadalmazasra
lett volna is vagyasom, el6bbeni Ielteteled szerint,
hogy ne menjek mig nem mondod, arra az id6re nem erkezhettem
volna, mert itt id6 kell am edes Susim, mig az ember ezekt61 a nagy
uraktol szabadsagot nyerhet. Mar most ugyau rajta vagyok s hidd eJ edes
. Szivem, hogy addig .se nyugtam, se boldog cram nem leszen, mig oledben
nem pihenhetek.
Holtig hiv baratod, tarsad
Barcsay

7.
Bets '6sz
Edes kintsem

angyalonr,

kedves

Sz. Peter napja

28

793.

Felesegem t

Az en Lovaszom es kerteszem szerentsesebbek nallamnal, mivel mar
most nem lesznek messze Erdely hataratOl. Mi Susanna napjat,29 a mint
irtam vala, ha nem rgeszen orvendetesen
is, jo tarsasagbe toltotttik. Itt
ernl tobbet, Istenemre mondom, igaz nem kivanorn.
Utolso levelednck tobbszori olvasasaval veven eszre, mit irtal fako
lovaknak Ielkuldesek
irant, a mi ezt illeti, most is bolts elintezesedre
botsatom, legyen akaratod szerint, En szerctnern meg Husvethra 30 haza
menni, csak idot varok es alkalmatossagot
annak elomozditasara.
Mi a hadi keszuleteknek legfc5bb pontjara [ottunk mar azzal, hogy
a Szekelyeknek is nagyobb resze ki fog mozdulni honnyabol.
Ezt ugyan
tovabbi tudositasig egyediil magadnal< tartsad.
A nyerges paripaimot Mihaly es J6sika meg erkezik minden rnasodnap' lovagolva [artassak, ide ertven a Kedvest es ha nem szegyen a Kollerfele Bajannyat is. Isten veled edes kintsem, felesegem, elj boldogul es
szeressed holtig hlv tarsadat
Barcsayt

..

Killcztme [az elt1bbiekllek is): A Madame
Barcsay nee Comtesse

Madame Susanne de
de Bethlen a. Deva, M. Solyrnos, En Transsylvanie.

8.
Edes Szivem Kedves

Ura01!

Kimondhatatlan
oromomre
volt a mult postan vett kedves levele,
meljben latom avagy tsak jobbatskan letelt. Kivanom, hogy eddigi regi
egeszsege egeszen heJjre allott legyen. Legnagyobb
keresem most is az,
28 Okt6ber 19. Alkantaral hltvallo
Peternek, az ormeny kathollkusok vedOszentjenek nevnapja.
29 Rendesen apriUs 2-ikat tartjak. Itt azonban augusztns
11-Ike ertendo,
30 Husvet a kovetkezo 1794-ik evben apriUs 20-ra eslk.

f'.

KIUST6t-·

GYORGY

hogy VigyazlOn egeszsegere es eletere edes szivem es ha Jehet j<5jOn
haza, de ne oly keyes idore, leg alab fel esztendore. Vagy ha nem [obet,
tudosltson, mert en ugyan oda megyek es ha azt erhetent meg egyszer,
hogy talalkozhatunk, soha tobbe el nem maradok magat61, akarrnit tsinal
velem. Devan tegnap es tegnapelott n~gy gytiJekezet es vigsag volt.
Karolina napja. Goro volt a f6tantzos. En nem voltam ott, nem volt
ahoz val6 kedvem. Tsak a sz616 hegyeken jartam egyedtiJ es nyOgtem
mint a Gerlitze; mar ezcntul meg unalmasabb napjaim lesznek, mert a
sztrretelest ma setetbe elvegezern. A Boglit volt utolso, de ugyan hideg is
vala ez a 3 nap. Az en gondolatom szerint az Ablazbol lesz Jegjobb
bor ; a legjobban is viselte magat, Urmost meg-is egy keveset tsak tsinaltarn
aval a remenyseggel, bogy nern sokara az en kedves uram velem egyiitt
iszik bel6l1e, mel jet szivszakadva ohajtok es varok igaz hive
Bethlen Susanna
KontiJanonak es Ketlernek is kuldok urmest a vislaer, mert ide ajandekozta. A lovak irant val6 tudositast varom es azutan mindjart meginditom.

Killczime : Monsieur Monsieur de Barcsay colonelle du armee et
premier Lieutenant de..Ia Garde Noble a Vienne.
III.

FeltOnhetett volna mar Szechynek is, hogy a Nagy Ivantol kOzOlt
levelekben nines 1189 elOtt kelt, tovabba, hogy e levelek hangja rendkivU) bizalmas es harmonikus erzelmi vilagra mutat, tehat oly viszonyra,
melyben a nO terjenek lelket is ertl, FeltOnhetett volna az is, hogy nem
egy· level megsztilltdsdb6l szerelmi ~vOdes csendul ki. Nagy Ivannak
. Ieltunhetett volna, hogy az altala kozolt gyfijtemeny else levele, (rnely. nek eve nines fOljegyezve, de a met yet 0 helyesen legkorabbl id{)bOI
val6nak gyanft), egyik szakasza igy hangzik: 81 Itt kinesem Batyam Uram
bizvast mondjak a cseledek s kOlso emberek Doamna nostra, mit tudjak
nekik mondani, ellordulok tolOk, sukemek teszem magam. Mi ez, ha
nem a friss menyeeske szemermessege r Ha e level keltekor Bethlen
Zsuzsanna mar 11 eves asszony, akkor ugyan miert pirulna a cseledek
elOtt a Doamna nostra (urnOnk, asszonyunk) kifejezese-:t? 5 ugyan hogy
tudn6k magunknak megm~gyarazni ugyane level kovetkezd .szakaszat:
(a levellrast) ritkitom ezentul, de megint att61 felek, hogy ugy osztan
kedves Batyam uram is ritkitja, pedig most is eleg ritka, 13 hettOI fogva
16. level, az igeret szerint 26-nak kenek lenni, en is annyit frtam ... ?
Mi6ta t~lt el 13 het? Egyebet nem vehetunk tOI, mint a lakodalom
napjat. Aztan vajjon e kiilOnOs pontos nyilvantartasa a levelek szamanak
egy tizenegyeves h azaselet utan nem volna legalilbb is mosolyra indft6 ?
-
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Ellenben egesz termeszetesen megold6dik a rejtely, ha 1789 rnajus
25-diket61 (mert a rna] 25 rajta van a levelen, csak az evszam htanyzik),
aldozo csOtOrtOkt61 vissza fele 13 hetet szamltunk s azt mondjuk, hogy
Barcsay Abraham nem J 778-ban, hanem 178lJ mdrczius elejen vette
feles/gill Bethlen Zsuzsdnndt. igy erthet6ve valik a Doamna nostra miatti
szemerrnesseg, erthet6ve a suru levelvaltas irant val6 vagy, erthet6 a
levelek enyelg6, szerelmesked6 hangja, erthet6 a megszolitasban nyilatkoz6 eliogodottsag s a ierjnek erre tett kedveskedo megjegyzesel,
fgy erthet6, hogy miert nem talalt se Nagy Ivan, sem en 1789 el6t't
kelt levelet, holott meg az 1794 utani evekbol is, mikor Barcsay mar
alland6an felesege oldala mellett elf, maradt form nem egy. E.s fgy
nines miert talalgatni, hogy ugyan hogyan hazasodott meg Barcsay
1778·ban ugy, hogy csak 1794·ben vonuJ haza? Barcsay Abraham
1789-ben vette feles/gill Bethlen Zsuzsdnndt,
elejen, de ugyanakkorr61 szarrnazo leveleiben

hogy megunta mar a katonasagot,
seregbol,

valdszinii/eg

mdrczius

tobb helyen olvassuk,
vagylk haza, ki akar lepni a had-

32

Mindezt a kozvetett okoskodast a valosag erejevel ruhazza fel
Barcsay Abraharnne szornoru-jelentese, melyben at mondatik, hogy
tizenhat esztendokig birta 0 nehal b. e. firjlben a hdzassdgi ilet boldogsdgdt. Erdemesnek tartjuk az egesz szornoru-jelentest kozolnl, a

mint kOvetkezik:
A haj6s hosszas hanyatasanak batorsagos revpartra val6 kikotes, igy
fOldi nyughatatlan utazasunknak a sir bekesseges menedek helyebe valo
megerkezes elebb vagy hatrabb a kovetkezese, mert torveny az terrneszetbe, hogy az, minek kezdete van, annak vegenek is kell lenni. A legtisztabb, leghosszabb nappaJt is hives setet ejszaka. koveti, igy a legszebb,
leghosszabb eletet is a halal szomoru ejje valtya fel; de ambar az eJtolt
nap soh a vissza nem ter, bizonyos csakugyari a tapasztalasbol, hogy az
ejszakanak eltelesevel az id6 egy mas, talam szebb nappalra virrad Iel, igy bar leteliink e foldi darabja orOkosen oda van is a halallal, a hit es
remenyseg biztatnak, hogy nekUnk is leszen egy szebb nappalra valo felebredesUnk, s6t, hogy az utolso 6ra Utese nem cgyeb, hanem a lelek
hazamebetesere val6 szabadsag megerkezese.
Ez a mi vigasztalasunk is, middn nehai Obester Nagy Barcsai meltosagos 8arcsay Abrahdmni Bethleni pr6f Bethlen Susanna urasszonyt
szeretett Nenenket sirattyuk. Egy szep elet enyeszett et az 6 halalaval,
egy hosszu is, hozza teheti a hideg okossag, de mi ezt nem mondhatfyuk ;
mert ambar hetven esztendd - a mennyit 6 elf - magaba sok jd6 s
egyik legmesszibb hatarkove az eletnek, a mi atyafiui szeret6 szivUnk ezt
megis rOvidnek talalja. tizenhat esztend6kig birta 6 nehai b. e. ferjeben
a. hazassag! elet boldogsagat, huszig siratta mint Ozvegy annak elenye-

----------------------------------------------------------,

32 Ld. az ftt k6z0lt leveleken kiviil a Nagy Ivan kozolte gyfijtemenyben
IV. e5 VII. 51. leveleket. ld. h. 345., 346.
349. 1.
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szeset ; mert a jo szeretett tUs elvesztese altai okozott terhet az ·id6
ugyan valamennyire b~bor()ztetheti,
de egy' mivelt ~rzesti emberre nezve
egeszen soha be nem gy6gyithafja. A termeszet megtagadta t6le az Anyai
nevet es oromeket, .de megadta azokat neki a szenlt&i; mert harorn nalla
nevekedett atyafi leany unokai eleteben, mint edes Annyokot,
oily tiszta
erzessel szerettek, halalaban mint valosagos arvai, oily kesertiseggel siratjak,
valamint 0 is azokat, mint tulajdon gyermekeit ugy nezte s utols6 akar&ttyaban OrOkoseinek is tette. Testenek kulonos elgyengulese, gyakori betegeskedese egy komor venseggel Ienyegeuek otet, de ritka vallasossaga,
keresztenyi resignatioja, fogadott gyermekeibe valo orome azt cselekedtek,
hogy a tehetetlensegnek ezen napjai is soha unalmasan nem, s6t sokszor
gYOnyOrUseggel toltek el ra nezve, mig vegre a mult Holnap 24-ken boldog jovendot igero hasonlatossag - eppen az Idvezit6 halala napjan
szep eletet egy csendes szep hala! valtotta fel, mely nem volt egyeb,
hanem egy minden kedvetlen erzes s fajdalom [elentese (tan jelen/ite)
nelktil vale edes elszenderedes ; a minthogy nem is holt meg 0, mert
lelke eJ bizonyosan egy boldogabb helyt, ernlekezete soka kedves lesz
minden otet esmert jok elott, nekunk pedig eifelejthetetlen.
A szokas, atyafijui kotelessegunk,
fajdalmunk, melyet kOnnyebbedni
erzUnk az altai, hogy masokkal is kl>7.oljtik, unszolnak minket, hogy ezen
Ilagy es jo asszonynak hahilat tudrara adjuk. Halotti tinnepe a boldogultnak
majus 21-dik napjan a Csorai Reformatum Templomba fog tartatni, melyre
midon ezennel szivesen meghivjuk, iIIo tisztelettel maradtunk.P

Ebben a 16 esztendoben az a kulonos, hogy a hazassag eve nern
I 789-re, hanem 1790-re esnek. Tekintettel arra azonban, hogy Barcsay
az itt kOzOIt 1. szamu 1789 marczius 31-en kelt leveleben, Beniamin napjan
mar kedves jelesigenlllek sZ6litja s Barcsaynenak czimezi leveler:
veglegesen tisztazottnak veheijuk, hogy Bethlen .Zsuzsanna 1789 marczius elejen ment ferjhez Barcsay Abraharnhoz s nem 1778·ban, mint
ezt idaig Dobrentel nyornan az irodalorntortenef tanftotta.

IV.
Olyan asszony .volt-e Bethlen Zsuzsanna, a milyennek Cserey
Farkas nyoman Szechy tanltotta, a ki uranak csak testi, de nem egyszersmind lelki szepseget is megerti? Szechy tulsagos Iontossagot
tulajdonftott a Cserey farkas megjegyzesenek s ennek kovetkezteben
hamis kepet rajzolt a Barcsayne egyenisegenek erteker~1 5 a Barcsay-par
hazaseleterOI.
Ha Barcsayne csak j6 gazdasszony s nem egyszersmind szeretett '
hitves is, hogyan erthet6 ez a sura levelezes, a melyben igaz ugyan,
hogy altal*ban gazdasagi dolgokrol, cseledekrel, vete$r6J, szuretelesrol,
gabonarol esik sz6, rnegls mindenikben a beczezo szeretetnek, az
aggodalmaskod6
hazastarsnak aprolekos, de rnelcg erzesre vall6 nyil___ ---4----

_

33 A szomoni-jelentes
alakja akkora, mint egy rna hasznalatban
szegelye keskeny. EredeUje Barcsay Gabor tulajdonaban Csoran.
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vanulasa olvashato.

Aztan Barcsayne csakugyan okos gazdasszony volt,
bolts elrendezesere Barcsay sok dolgot bfz. Ha ez fgy van, vajjon a
fogadalom szerinti 2-2 level mire val6? Oazdasagi ugyekben val6
hlradasra j Dehogy, a hitvestarsak meggyOlemlett meleg szeretetenek a
kilejezesere, Barcsay Abrahamne gr6f Bethlen-leany, az elegans poetardtk,
ennek a szemrevalo katonanak es vilagfianak, hazastarsa, volt otyan lelki
muveltsegti, hogy uranak nemcsak j6 bonorum inspectora legyen, hanem
lelkenek reszese, meg~rt6je, megaranyoz6ja.
Oyermeket nem adott
nekik Isten s ez hianyzott teljes boldogsagukbol. A kes6i vetest gyakran
elcsfpi a fagy. De egyebkent teljes lelki 'harmoniara kovetkeztethetunk
a levelekb61. Hogy evekig tavot voltak egymastol, az igaz, de ez ellen
eppen Barcsay panaszkodik leginkabb.
Vajjon Cserey Farkas rnegjegyzeset
mire magyarazhaijuk?
Nem
lehetetlen, hogy vagyoni hattere van az egesznek. Barcsaynenak ugyanis
volt harem nevelt leanya, a kiket orokoseive is tett. E nevelt lanyok
kozOI az egyik szuletett biu6 Wesselenyi-lany, ki ugyancsak egy baro
Wesselenyihez (Ferencz?) ment "ferlhez. A rnasodik ferje egy Sombori
s a harmadike egyik grof Toldy volt:J4 Nem lehetne-e valahol itt nyitjat
talalni a Cserey megjegyzesenek]
Hogy pedig Barcsayne megertette ferjet s ennek emelkedett lelkivilagilt osszhangzatosan kiegeszltette, arra csattanos bizonysag Barcsayne
verses epistolaja, Az, a ki ilyen m6don is megkiserli ferje gondolat- es
erzelemvilagaba iIIeszkedni, nern egyszeril gazdasszony, hanern milvelt
s kolt6i erzesu, s6t tehetsegil .no, de mindenesetre szereto es szeretett
Ieleseg is. A koltemenyben ne keressUnk valami nagyszeru dol got hisz meg terje kolternenyel se valami rendkiviUi esztetikai becsiiek.
Hanem keressUk (es meg is talaljuk) a szeret6 Ieleseg erzelmeit, annak
bizonyltekat, hogy a Barcsay-par hazaselete teljesen osszhangzatos lelki
elet volt. Ime a kolterneny.

.

Doris Pasztorne alma. Ovlc1 L. V. VIII.sll

A nap mar masodszor vegzi egyik utyat,
Masszor fonnya Ceres kalasz koszorujat.
Mi6na az Doris Szep Nyaj~t elhadta,
Pales aldozatit Mapeusnak adta.
Dicseretjek Czelja eo volt Pasztoroknak,

hogy hlv gyOngy szed6je Titan Matkajanak
S az piros hajnalnak elsd kOszOntoje,
Harmatos pazsltra nyajnak vezeto]e.
Igy iudja a csaladl hagyornany : Barcsay Gabor {lr szives kozlese.
kezlrasa azonos Barcsayne levelel betiilvel. Ennek bizonysaga a
nagyszamu es helyesirbl Iogyatekossag' is. E hlbakat - koltemenyr61 leven sz6 lehetOleg klke'raltiik 5 az egesznek lnterpunctlojat p6toltuk. Egyebkent a masolat bU.
3-1
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Imadtak majd csaknem Pasztori tarsai,
Meg hem voltak addig meg nyugott 6rai,
Valameg Morpheus hiven nem szolgalta
Ki ¥ele gytlnytlru {limot almodtata.
Egesz Olympusnak oszve kellett gyiilni,
Doris pastornenak almot kesziten],
melyhez a f6vebbek egy kepet alkottak
Kit szoJgalattyara Kemeny Marsnak adtak.
Ugyan ezt eloszOr Apollo oktatta
maga szeJidseget bele is iktatta.
Egyik tudomanyat kozlOtte eo vele,
Pallas volt mindenben legfovebb vezere.
Erdeme kent mondjak, hogy 3Z sziiz Diana
Maga nympha] kOzt neveltette volna
S az egyik Istenseg szep erkoltsel aldvan
Ez kepet Cupid s Venust61 megvalvan.
Dorisnak az alatt szep egyenesseget
Mutatott aJmaban Morpheus terseget,
az kit etczak fele hegyek keritenek,
Napnyugatra pedig szolok ekesitnek.
Egy kis mezovaros fekszik Del Ielirdl,
Kis halmok hantozzak eztet Napkeletr6J.
Itt keresztul folik egy csavargo patak,
Az kit felbontoztak . •. lovak.
Siksagan e Ioldnek maga az termeszet
Ennyehany zold takat arnyekra keszitett,
Kiknek hiveseben voJtak szep satorok,
Sok hadi tiszteknek nyugov6 hajlekok.
Bator lepesekkel Morpheus vezeti,
Ezek kozott Dorist, ki szemeit yeti
Egy szep aluvora valamint hajdant Hold
Endimionra, ki Ladmon hegyin aludt.
Almelkodva szepet jo ideig nezte
S els6 ortall6t61 ki Jegyen kerdezte,
az ki is nevezi Bartsay kapitdnyi,'
Olimpus hegyirol szarmazott alkotrnanyt.
R.egen kivanja mar eztet Doris latni,
Miatta kezdette almat is aludni,
Morphellsnak erte egyedill aldozott,
Kir61 is azutan gyakran almodozott.
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Csendes, de fOlseget jelentd nezese,
Sokat magyaniz6 maga viselese
Dorist terdhajtase tiszteletre vittc
S sziveben felelmes szerelmet egyite.
is kerte banitsagat
Megvetven szerelem egesz boldogsagat,
e aluv6 altai melyen gondolkodni
S f6bb erzekenysegre akart emelkedni.

S:lorgalmatosan

Azonban Pan haza lassu zuhogassal,
Najadnak .vize szomoru morgassal,
az aluv6 Dorist bajos elvalasra
Csendesen ebresztik egy Elj-j61-mondasra.
1m sors valtozasnak keservct neveJi
az, hogy kit igy tisztelt, tobbet fel nem leli,
Mulat6 helyei vele szenvedjetek,.,
Kit nem lathattatok, azt mar elvesztitek.
~

Mars3s aU61 megfosztja, kit szivbdl ohajtott
Doris es val6ban lelke gyanant tartott,
De hogy akarattya Marssal ne egyezzen,
Att61 fel s kivanja, kedve szerint Eljen.
Kegyes baratsagod utan sohajtoz6
Haland6k kozt neked egyediiJ aldoz6
Doris, leborulva kegyelmedet keri
Neked tiszteletit orokre igeri.
Enged nevezhesse rnagat szolgalcdnak,
Tdled so kat tanult, vedd tanitvanyodnak,
Ne band, hogyha mongya: Szerelmes ·Mesterem.
Elj kedvedre s neha legyen lei ked velem.
.

S annak bizonysagara, hogy Bethlen Zsuzsanna nem csak j6
gazdasszony, muvelt lelku, k())tOi hajlamu nO volt, rnelto arra - Kazinczy
szavai szerint - hogy egy i1y nagy ember szerette, hivatkozhatni arra
a kegyeletre is, melylyel ferjenek emleket llilftott, hivatkozhatni az ernlekszobrokban kifejezett k()ItOisegre, sot muveszl vonasaira is. Val6szfnli,
hogy a szobrasz elsosorban az ozvegy izlesehez, gondolatvilagahoz
igazodott.
Bethlen Zsuzsanna val6ban szep lelek volt. Ferjenek lelki tarsa.
Volt j6 szive, szerette nemzetet : volt kelle belatasa, hogy szeretetenek
oly kifejezest adjon, a mely egyenesen a rnagyarsag erOsb()deset fokozza.

--_
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A versfOk betlil a kovetkezd mondatot alkotiak : Adieu Ides Barcsaym.

ErrJllyi Multum
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Ertem

a szaszvarosi reformatu.s gimnazlurn szamara teu vegrendelkezeset, ErrOl azt olvassuk az iskoJa tOrteneteben, hogy a r6m. kath.
v~lIasu Barcsay Abraham meg eleteben meg akarta vasarolni 3Z iskola
reszere az U. n. nagy sorhazat, Terveben a halal akadalyozta meg.
f,erje halala utan ozvegye, Bethlen Zsuzsanna, azzal biztatta az elOl·
jar6sagot, hogy ne busuljon, mert halala esetere oly intezkedest tesz
'az iga;zgat6-tanar fizetese [avara, hogy az nem lesz kenytelen helyet
elhagyni. A nemeslelkfi Ozvegy szavat be is valtotta: 1824· ben kelt
vegrendeleteben
ezt hagyta: A solymosi resz j6szag all nekern 10 ezer
frtban, metioratiorn is benne, Hondolban
es Szekeremben
megernek
annyit, ferjemmel van mutua fassi6m 16 ezer frtr61, a mit 'a barcsai
fij6szagot OrOklOk tartoznak nekem vagy orokoseimnek rnegfizetni. Meg
mindezeket a Barcsay Laszl6 orokosei meg nem fizetik, a solymosi
joszagba be nem Olhetnek es ez addig adassek arendaba. Ez osszegbol
adassek dr. Szegedinek 4000 frt, a cs6rai papnak 1000 frt, a solymosinak 1000 frt, furka tisztemnek 2000 Irt, Bodola Karoly Ilanak 2000
frt, a lObbi (a vegrendelkezO rernenye szerint) 27, -ezer frt szotgdtjon
(okedl a szdszvdrosi gimndziumnak. lngosagaibol ismet 5000 forintot hagy
az iskola cleljaira.87 Tehat osszesen 32 ezer frtot, melynek mai erteke
kOzel tel miJIi6 korona. Ezen kivOI () es {erje is aJumnusokat tartottak a
nevezett lskolaban." Ime, nemzete tarnogatasaban is JeJki nernesseggel,
igazi tortenelmi erzekkel vett reszt, Ha a nagyszerii adornany befolyik,
a szaszvarosi iskola mar szaz evvel ezelott a legelsOk kOze emelkedett
volna. Nem folyt be. A vegrendelet nyoman hosszadalmas per keletkezett s a vege az lett, hogy az OrOkOsOktOI kapott a szaszvarosi iskola
32 ezer frt helyett 9 ezeret. ErrOl Barcsayne nem tehet.
_
, ferj es feleseg lelki vilaga' egyazon erzelmekben talalkozott es
tapUlIkozott. Az egykoru verses feikOszOnt6 is egyUtt emlegeti 6ket,
rnondvan

Vlrtussal ekes nagy neved oszlopat
Emeltem Itt Iel Barcsay Abraham.
j6 s draga Groffnejaval edgyiitt
KesO IdOklg orommel eljen.slI

V.
Ez adalekokban szamoltarn be Csoran vegzett kutatasom eredmenyer01. A mit ezen klvul Barcsay Abraham palyajara talaltam, mar
kevesbbe

Iontos.. llyenek a kovetkezok:

Ld. reszletesen D6sa Denes: A sziszvarosl ev. ref. Kun-kolleglum t6rtenete (Sziszviros, 1897.) 51. s k6v. I.
88 D6sa id. m. 24. l.
3D Hosszabb verses k6sz6ntO vege. A nem k6z6Jt resz csupa altalanos sz6lam.
Eredetije ugyanott.
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Kilencz franezia nyelven frt rovid (4-5 soros) level herezeg Esterhazy Mikl6st61, a test6rseg parancsnokatol Baresay Abrahamhoz. "A legkorabbinak kelte 1793 augusztus 9-ike, Bees; a leg~tols6e 1804 [anuar~u~_l_~~ik~".aees: ~. m"~g~?;QJfta~mlndenun Non t1Zercolo_~elle. Tarta!~a
mmdemknek u~varlaskod~ ~~oseulus. Egyetlen egyben, melynek kelte
EIsenstadt 40"1794 augusztus 21-ike, fr Esterhazy esak nemileg is kozerdekil dolgot. Azt. t. i., hogy nern tilri tovabb herczeg Stahremberg
szeszelyet s audiencziara keszul a csaszarhoz Stahremberg ellen."
Egy drb franezia level Lacytol," - Bees 1797 [anuarius 17. - melynek
czirneben bdrdnak. nevezi Baresayt s koszonl a megernlekezest, 1~·I-et
gr. Hadik Antalt61, Rosenfeldt61, Ooro Ant~1t61(Velencze, 1804 rnajus 12.
Janos kir. herezeg velenezei latogatasanak lelrasa) Tilryt61, Szeplaki
J6zseft61, 2-t 00r6 Lajost61. Ez ut6bbiak peres Ogyekr61 sz6loak, kiveve
TOry levelenek egy reszet, melyben (Nagy Szeben, 1789 majus 8.)
a Ielseges tir szebeni hitogatasat erintl, Ezen kivul peres leveleket
az Ozvegyhez, hetet, kOlOnbOz6 szemelyektol. 5 talaltam egy kOltemenyt, meJy val6szfniileg Bartsay muve, Azert valoszlnuleg, mert a
betuk kisse k010nbOznek a Barcsayetol, noha 8 metrum, a rim, Barcsayra vall. Itt kovetkezlk:
Mid6n B. H. a Dun't

'S

Balatont altai uszta volna.

Egy arva hazanak kedves [ovevenye,
Szabad s azert boldog nernzet szulernenye,
Tobb vizet megusztad mostani Hazadnak,
Jeles peldat attal Polgartarsaidnak.
Abban, hogy szabad er6s s nernes elrne
Nehez dolgokon kap s j6ban nints Ielelme,
S nem lehet el6tte lehetetlen dolog
S csak a rnehet nagyra, ki veszelyben Iorog.
Vajha ezen pelda a magyart intene,
Elhiilt venH s beket serkentene,
Hogy uszna Hazaja veszefyen "keresztUl,
Ne nezne romlasat s kesz bllintset restul,

..

, Mind ezen adalekok hozzajarulnak Baresay Abraham eletrajzanak,
rokonszenves egyenisegenek tisztabb kep-ehez. Baresay Abraham erniekezetenek az irodalomtortenet
meg mindig ad6sa. Sem reszletesebb
eletrajza nines, sem mtiveit ossze nem gyujtottek, ki nem adtak, Igaz,
hogy az eletrajzir6 meg egy nagyon fontos korulmenyre - pI. a Cserey
ernlltette 1794-ik evi fogsagra, melyet Szechy Karoly, jobb hianyaban,
Kismarton nemet neve.
Or6f lacy Ferencz M6rlcz, a Mr6k elleni hadjaratnak,
reszt vett, a csaszar mellett f6vezere.
40
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melyben Barcsay is
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Martinovicshoz kapcsol - meg felelni biztosan nem igen tud; de bizonyara kinyomozhato a becsi leveltarakban. Igy ez nem lehet akadalya
sem koltemenyei osszegyujtesenek, sem megbizhat6 kritikai kiadasanak.
A kOzOit adatok s a beloluk vonhato kovetkezesek tisztabban
lattatjak a Barcsay Abraham palyajat, melyet mar szaz esztendovel ezelott fgy jellemzett egyik baratia, Sipos Pal, a kOlto es filoz6fus:
Tisztelve hitjuk Barcsai! kepedet
fennen ragyogni nem lobog6, de szep,
De tiszta fenynyel, mint nagy cill6
Csillagot egy gyOnyOrU csoportban
.

.

Meghitogat majd Barcsai! teged is
Hiv almafadnaJ egy vaJaki s
felmetszi: • minket a ki
KOite fel, itt fekfiszik poraban."

rea

(Szaszvaros)

Dr. Krlst6f
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