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Czifra Mariann

Gyulay Karolina Kazinczy Ferenchez írt levele 1827-ből1

Gróf  Gyulay Karolina Kazinczy Ferenc ifjúkori szerelmének, Kácsándy Zsuzsannának 
(azaz Süsie-nek) leánya. Az irodalomtörténészek sejtése szerint az ifjú Kazinczy 
Ferenc érzékeny kapcsolatban állt az akkor még Kassán tartózkodó Kácsándy 
Zsuzsannával.2 Akkoriban azonban a házasság és a szerelem nem feltételezték egy-
mást, így az abaúji birtokokkal rendelkező szülők gyermeke, Kácsándy Zsuzsanna 
1790-ben hozzáment gróf  Gyulay Ferenc erdélyi birtokoshoz. Természetesen a 
házasságot megelőző kapcsolat természetéről nem sokat tudunk, Kazinczy a vele 
váltott leveleit megsemmisítette. Viszonyuk jellegéről alkotott képünkhöz is csak 
árnyalatokkal járul hozzá az a néhány sor, amelyben Süsie egy másik lánya ír az 
anyjáról: „Kazinczy és Gr. Gyulayné közt szellemi szoros barátság létezett, de mát-
kások együtt soha sem voltak. […] Azután hogy Anyám férjhez ment Kazinczyt 
nem látta egész addig, mig Erdélben meg nem látogatta. Indiscretiot nem teszek fel 
semmi esetre Tekintetes Toldi Ur részéröl – azomban arrol szó sem lehet, mert egy 
oly angyali lélekröl minö anyám volt, a rágalom sem mondhat semmit.”3 A keveset 
sejtető, és semmi érdemi információval nem szolgáló vallomás nélkül is bizonyos 
annyi, hogy Kazinczy még Süsie házasságkötése után is „Erdélynek új díszeként, 
új Angyalaként”4 említi a művelt, görögül is tudó széplelket, s élete során többször 
meleg érzésekkel emlékezik vissza a régi időkre.

Nem változik ez az attitűd akkor sem, amikor Kazinczy egy véletlen találkozás 
folytán kénytelen felismerni, hogy Süsie legidősebb lánya, gróf  Gyulay Karolina a 
megszólalásig hasonlít anyjára. A történet szerint be sem kell számára mutatni Lottit 
– később Kazinczy így nevezi őt –, anélkül is felismeri, kinek a leányához van sze-
rencséje. Az idős Kazinczyban a fiatal lány szépsége (amelyet igazán csak néhányszor 
van alkalma megcsodálni) és anyjához való hasonlósága, műveltsége és érzékenysé-
ge az ifjúkorában kényszerűen kihunyt parazsat lobbantja újra lángra, amely Lotti 
és Kazinczy közötti levelezésben ölt testet.5 A levélkorpusz sajnos hiányos: csupán 

1 Az írás az MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében 
készült és az OTKA (K 81585) támogatásával jött létre.

2 A többek között a kapcsolatukkal is foglalkozó, nagy hatástörténettel rendelkező tanulmány: 
Szauder, 1970. 

3 „Gyulay Constanzia tájékoztatása anyjáról Toldy Ferencnek” L. http://gyulaynaplok.hu/
showDetailedDokumentum.php?dokID=15768 (A letöltés ideje: 2011. augusztus 25.)

4 A szöveg pontosan így olvasható: „Erdélynek új disze, új Angyala”. L. Kazinczy Ferenc Aranka 
Györgynek, „a’ Bacchus Tokaji hegyén”, 1790. nov. 2., in: Kazlev, II, 118 (342). (A levelezés össz-
kiadására a továbbiakban a Kazlev rövidítéssel hivatkozunk, amelyet a kötet- és oldalszám követ. A 
zárójelbe tett szám a levelek sorszámára utal.)

5 A viszonyról legutóbb Szabó Ágnes írt: Szabó, 2010.
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Kazinczy Ferenc, Kazinczy Eugénia (a legidősebb Kazinczy leány) és Török Sophie 
Lottihoz írott levelei ismertek,6 de Lotti levelei nem maradtak fenn, kivéve az itt kö-
zöltet, melynek Kazinczy a címzettje. 

Először a címzés szorul magyarázatra: Lotti ugyanis apjának szólítja a címzettet. 
Karolina vérszerinti apja, Gyulay Ferenc 1807. március 3-án elhunyt, a levél tehát 
nem szólhat hozzá. Bár Gyulay Karolina Kazinczyhoz írott levelei eddig ismeretle-
nek, Kazinczy hozzá írott leveleiből tudjuk, hogy a leány 1812-től gyakran nevezte őt 
atyjának.7 Bizonyosan Kazinczynak szól tehát a levél, ahogyan az Kazinczy válaszle-
veléből is világosan kivehető.8 

Témáját, információs tartalmát illetően nem, más szempontból mégis irodalom-
történeti kuriózum ez a dokumentum. Ugyanis eredeti, azaz Lotti kezétől származó 
írás, és egyben másolat is Kazinczy kezétől. A mindössze kétoldalas szöveget Lotti 
írta, de Kazinczy később minden sorát átírta, minden egyes betűn, minden egyes 
szón és soron keresztülhúzta a pennát. A levél az anya elvesztése felett érzett gyász-
nak és kedvtelenségnek ad hangot. Az azt olvasó Kazinczy szemszögéből viszont 
a régi kedves elvesztéséről szól. Ahogyan a szerető gyermek az anya hiánya miatti 
fájdalmát mondatokba önti, úgy vonja végig a pennát a sorokon a majd hetvenéves 
férfi; ahogyan a kedves leány keze a halott édesanya emlékét megrajzolja a tintával, 
úgy rajzolja azt meg a szerető férfi keze is. A felülírásra természetesen egy díszte-
lenebb magyarázatot is el lehetne képzelni. Meglehet az is, hogy Kazinczy a tinta 
fakulása miatt írta át a sorokat. (Erre azonban elég kicsi az esély, tekintve, hogy a 
hagyaték archiválása – ötvenezer körüli fényképmásolat készítése – során egyetlen 
ehhez hasonló esettel sem találkoztam.)

Gyulay Lotti édesanyja, Kácsándy Zsuzsanna, 1826. június 23-án hunyt el. 
Kazinczy, miután a halálhírt megtudta, több levelet is írt a két idősebb Gyulay-
árvának, Lajosnak és Karolinának.9 A közölt levél valószínűleg Kazinczy 1827. feb-
ruár 20-án kelt levelére érkezett válaszul, amelyben Kazinczy így ír: „[H]allgatása 
azon rettegésbe hoz, hogy Nagysád engem a’ maga kegyességeire érdemetlennek 
tart, mert annyi levelimre hallgat. Szívem azt sugja ugyan, hogy azt csak a’ nagy csa-
pás okozza; de a’ ki szeret, az retteg.”10 

6 A levelek kéziratai megtalálhatók az alábbi jelzeten: Magyar Tudományos Akadémiai Könyvtár 
Kézirattára, M. Ir. Lev. 4r. 5.

7 Kazinczy Gyulay Karolinához, Széphalom, 1812. ápr. 8. = Kazlev, IX, 384–385 (2198).
8 Kazinczy Gyulay Karolinához, Széphalom, 1827. júl. 14. = Kazlev, XX, 314–316 (4808).
9 Kazinczy Gyulay Karolinának, Újhely, 1827. júl. 27. = Kazlev, XX, 69–70. (4657); Szép halom, 

1826. aug. 31. = Kazlev, XX, 98 (4676); Gyulay Lajosnak, Széphalom, 1826. aug. 31. = Kazlev, XX, 
98 (4677).

10 Kazinczy Gyulay Karolinának, Újhely, 1827. febr. 20. = Kazlev, XX, 213 (4745).
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Forrás

Gyulay Karolina levele Kazinczy Ferenchez
Kolozsvár, 1827. március 16.

MTAKK K620, 68. folio
Autográf  tintaírás. 1 folio (2 beírt oldal).11

Kolosvár, Mártzius 16ad 1827.
Szeretett Atyám!

Én ezer engedelmet kérek, hogy már olly rég óta nekem valósággal mindenkor igen 
igen nagy örömet szerző leveleit mind csak válasz nélkül hagyom. Oh, de ha a’ szívet 
bánat éri, olly nagy bánat éri, mint a’ melly engem talált szeretett jó Anyám elvesz-
tésével, akkor minden más érzés csak búnak ád helyt, ’s az egész természet mintha 
kihalva lenne, többé örömet nem ád. Mit is írjak – ’s mit is írhatnék!?12 Az elmúlt 
boldog órák soha soha többé vissza nem térnek, a’ jelenvalók tele fájdalommal, a’ 
jövendők nem interesszálnak!13 Nem mintha a’ sorsom ellen panaszom lenne; az elég 
jó, még talán igen is jó – de interesse nélkül élni, nem élet –, én pedig anyám nélkül az 
életet szeretni nem tudom. A’ Nénémet is Gr. Bethlen Ádámnét14 újra igen fájdalmas 
bánat érte: elvesztette már régen megholt leányának15 utolsó gyermekét is, az ifjú 
Haller Jánost16 tizen kilenczedik esztendejében.

Éljen szerencsésen szeretett jó17 Atyám, mire szomoritsam kedvetlen gondolataim 
közlésével? Nagy becsű barátságának emlékezete mindenkor szent és kedves18 előttem, és 
örökre19 is annak fog maradni. Még egyszer éljen szerencsésen,20 fogadja szokott szíves-
ségével változhatatlan örök tiszteletem bizonyítását, és emlékezzék barátsággal rólam.

(azaz Gróf  Gyulai Carolina)21 Lotti

11 Kiadatlan.
12 [A kérdőjel kizárólag a halványabb tintával van írva.]
13 interesszál, interesse: érdekel, érdeklődés.
14 Gyulay Karolina anyai nagynénje, gr. Gyulay Kata. id. Bethlen Ádámmal kötött házasságukból két 

gyermek született: ifj. Bethlen Ádám és Bethlen Jozefa. 1812-ben kőbe véseti Berzsenyi Dániel A’ 
Melancholia című versét s a Bonyhán épült angolkertjében helyezi el. Mikor Kazinczy tudomást szerez 
az esetről a Gyulay-testvéreknek írt levelében üzen a grófnőnek. (L. Kazinczy a Gyulay-testvéreknek, 
Széphalom, 1812. okt. 4. = Kazlev, X, 143 (2328).)

15 Gyulay Karolina unokatestvére anyai ágon. Bethlen Jozefa gr. Bethlen Ádámné elhalt leánya, aki 
Haller János (–1839) cs. kir. kamarás első felesége volt.

16 Gyulay Karolina anyai unokatestvérének, Bethlen Jozefának id. Haller János (–1839) cs. kir. ka-
marástól származó gyermeke. Haller Jánosnak második feleségétől (Kleischt Zsófia) két fia és két 
leánya született.

17 [A „jó” után tintafolt.]
18 kedves […]
19 örökre [. .] is
20 szerencsésen. [A pont sötétebb tintával.]
21 (azaz Gróf  Gyulai Carolina) [Kazinczy beszúrása az aláírás elé.]
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Gróf  Bethlen Imrét és háznépét22 majd minden nap látom. Egészen eltelve barát-
ságos érzésekkel, általom is mindketten ugyan szívesen tisztelik szeretett atyámat. 

Forrás- és irodalomjegyzék

Kazlev
 Kazinczy Ferencz levelezése, I–XXI, s. a. r. Váczy János, Bp., 1890–1911; 

XXII, s. a. r. HarSányi István, Bp., 1927; XXIII, s. a. r. BerláSz Jenő, BuSa 
Margit, CS. Gárdonyi Klára, Fülöp Géza, Bp., 1960.

Szabó
2010 Szabó Ágnes: „’S ezzel a fináléval ért véget a’ szép scéna” (Kazinczy Ferenc és 

Gyulay Lotti kapcsolatáról). In: Ragyogni és munkálni – Kultúratudományi 
tanulmányok Kazinczy Ferencről. Szerk. debreczeni Attila, Gönczy Monika. 
Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. 465–472.

Szauder
1970 Szauder József: Veteris vestigia flammae (Kazinczy szerelme). In: Uő.: Az Estve 

és az Álom: Felvilágosodás és klasszicizmus. Bp., Szépirodalmi, 1970. 347–432. 

22 Gr. Bethlen Imre (–1834) Küküllő megyei főispán, az enyedi Kollégium kurátora, egyben Kazinczy 
személyes ismerőse. 1816-os erdélyi útja során három napot töltött el a házánál, az enyedi Kollégi-
um könyvtárát személyesen mutatta meg az utazó Kazinczynak. Ismeretes az is, hogy 1826-ban a 
gróf  és neje (gr. Bethlen Róza) Patakon ismét találkozott Kazinczyval (vö. Kazinczy Cserey Miklós-
nak, 1826. szept. 18. = Kazlev, XX, 110 (4686).)




