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népszerű király, anyja a büszke és szomorú királyné, Rozgonyi a falusi 
nemes, a második gyermekké lett Bencze, Toldi kedvese s maga Toldi, 
e leghűbb képe a régi magyarnak, minő képek: a királyi ebéd, Bencze 
furcsaságai, a vitézi játék, Toldi búcsúja: lovam megnyergelve, lábam a 
kengyelbe stb 

Mégis e művet, ha a könyvkiadó társulat meg nem veszi, a könyv
árusok mellőzni fogják, mert mint ő maga monda, »Murány ostroma« 
a forradalom előtt néhány nappal jelenvén meg, nem nagy keletnek örül-
hete, s így talán bizalmok csökkent. Különben leginkább szeretné, ha a 
ponyván kaphatna hírre, akkor nagy és állandó közönsége lenne, s mi 
legtöbb, maga a nép.-

Fájt, hogy már alkonyban búcsúznom kelle, de híjába távoztam 
el, az úton még mindig előttem állott az alacsony kis ház, még mind 
beszélgetett velem szíves gazdája. S különös, velők társalkodva, nem azt 
éreztem, mit éreznem kellett volna, méltó bosszankodást, hogy egy oly 
jeles magyar költő ily kedvetlen anyagi viszonyok közt él, hanem azon 
méla eszme ringatózott kedélyemen: vájjon a franczia és angol írók, kiket 
egész világ olvas, palotákban laknak, fény és bőség közt élnek, látva e 
boldog családot, e nyugodt férfiút, e vidám gyermekeket, nem irigyelnék-e 
sorsát, egy magyar költő sorsát, ki kunyhóban lakik, egypár száz ember
nek ír és szükséget lát. 

* * * 

Gyulai Pál 1851-ben Teleki Domokos gróf titkára volt s Szalontárói 
is a gróf kocsiján folytathatta útját Erdélybe. Ez utazásra vonatkozhatik 
Teleki Domokos gróf egyik régi gazdatisztjének visszaemlékezése. E szerint 
Gyulai, mikor Erdély határához ért, alig bírt érzelmeivel, meglassította a 
kocsi haladását, kigombolta mellényét s tele tüdővel szívta magába a friss 
hegyi levegőt. Ez erdélyi benyomásoknak költői emléke az Erdély határán 
czímű költemény. p A p p FERENCZ_ 

BESSENYEI GYÖRGY LEVELEZÉSÉHEZ. 

Az alább közölt négy, eddig kiadatlan levél Bessenyei rövid, két 
évig sem tartó ref. főconsistoriumi titkársága idejéből (1773—1775) való. 
Az I-ső számú válasz Bessenyeinek az egyes egyházkerületekhez küldött 
ama bemutatkozó levelére, a melyben mint titkár körvonalozta állásával 
járó teendőit s ajánlotta magát az egyházkerületek szeretetébe és kegyes
ségébe, s a melyet Révész Imre adott ki az általa szerkesztett Magyar 
prot. egyházi és iskolai Figyelmező 1873-iki (IV-ik) évfolyamának 46—47 
lapjain, a tiszántúli egyházkerülethez küldött példány alapján. A Il-ik 
sz. levél, mely tulajdonképen Beleznay Miklós ref. főgondnoknak Szathmary 
Király Györgyhöz írott leveléből, mint annak melléklete került elő, a 
czeglédi, pénzért dispenzáló pap ügyéről szól. A III-ik és IV-ik sz. levelet 
tartalma magyarázza. 
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I. 

Szalay Sámuel — Bessenyei Györgyhöz. 

Tekintetes és tellyes bizodalommal való Nagy Jó Uram ! 
A' Tiszán innen lévő Venerabilis Superintendentiához írott, és 

Pestrűl de die 29 a Januarij kezemhez küldött betses és fontos Levelétx 

az Urnák, illendő betsülettel vettem; és azonnal az Úrral Tekintetes 
Fő Curatorunk Szatthmáry Király György Úrral közlöttem: addig is mig 
Superintendentiánk Külső és Belső Renden lévő több Elsőbb és Hűséges 
Tagjainak tudtokra adhatnám; leg elsőben is az Isten szent Neve 
Magasztalására meg hajtom az én szívemet, és áldom a Menynek földnek 
Istenét, hogy a maga szenyvedo' és a földig le nyomattatott Házára 
Kegyelmes szemekkel tekinteni; és ennek gyámolítására, és az Uralkodó 
Felségek előtt igaz ügyének folytatására, és keserves panaszainak a 
királyi Igazsággal és Kegyelmességgel tündöklő Szék eleiben való bé 
nyújtására, kegyes és Isten Ditsősségéhez buzgó szívvel gerjedező Férfiakat 
rendelni méltóztatott. Annakutánna örvendező szível aggratulalom az 
Urnák Consistorii Secretarius Uramnak azt az Hivatalt, mellyet Felséges 
Aszszonyunk. különös nagy Kegyelmességébűl, és Méltóságos Generalis 
Beleznay Miklós Ur O Nagysága bölts választásábúl, egyszersmind Isten 
Ditsősségéhez való buzgóságábúl is kívánt magára fel öltözni. 

Tudjuk mi azt távolyabrúl is, és a kik közelebb járnak, azok 
elevenebb érzéssel tapasztollyák, melly tövisses utakon, és sokszor hamu 
alatt lappangó tűzön kell azoknak járni, a sok alattomban való leselkedők, 
sőt sokszor nyilván való erőszakosok miatt is, a kik az Uralkodó 
Fejedelmek székek eleiben a köz Igazságot akarják bé botsáttatni. Melly 
sokszor véletlenül meg esik az illy dologban, még a leg szemesebben 
vigyázó ember is. Ennek a munkának terhes és veszedelmes voltát, 
Hivatalának kezdetiben is sérelmesen kezdi tapasztalni az Ur Drága 
Nagy Jó Uram, a mint első Levelébűl is hitelesen gyaníthatom. De e' 
volt eleitűi fogva az Isten Háza ügye mellett fáradozó Igaz és Hív 
munkásoknak sorsok; a kiket egyenesebben szokott ostromolni, az 
Híveknek meg békélhetetlen ellensége a Sátán: és az Híveknek ezen 
tusakodások, az Anyaszentegyháznak a Paraditsomtúl fogva, minden 
idejére, az holott ez az ellenkezés támadott, egy eránt ki terjedett; és 
a mi időnk sem menekedett meg at túl. De az Isten Beszéde az Híveket 
tetétűl fogva talpig, az illy ostromlások ellen, a Hitnek, Reménységnek, 
Szeretetnek Békességestűrésnek oltalmazó fegyvereiben fel öltözteti; és 
ezek által, az Isteni Erő, maga védelmében vészi aző Szent Nevét 
tisztelőket, és aző Ditsősségét szerető és azt elő mozdítani kívánó Híveket. 
Mellynek elő mozdítására, az Isten félelmében, és az ő Ditsősségének 
szerelmében, együtt kívántatik meg az okossággal egyben köttetett 
Buzgóság: mellyeket ha egymástúl el szakasztunk, az Isten Ditsősségének 
nagyobb kárt mint hasznot okozunk: mert a Buzgóság az okosságnak 

1 A tiszáninneni egyházkerülethez küldött példány megvan a sárospataki 
ref. főiskola levéltárában XV. 5223, sz. a. 
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mértéke nélkül sokszor felettébis heves és vakmerő bátorkodásra viszi 
•az embert. Az okosság is, Buzgóság nélkül gyakorta félelmes túnyaságra 
és gyalázatos restségre vezeti az embert és az ő elméjének tehettségeiben 
titkon lakozó contemplatiója, külsőképen minden köz Jóra tzélozó haszon 
•és gyümölts nélkül marad. 

Én minden kételkedés nélkül el hiszem, és maga declaratiojábúl 
is az Urnák abban meg győzettettem, hogy nem egyébb világi haszon, 
•és külső tekintet, mellyet itt még képzelni sem lehet; hanem egyedül 
az Isten Ditsősségéhez vonszó, szíves okos Buzgóság vitte az Urat arra; 
hogy ezen terhes és nagy gondokkal együtt járó Hivatalt magára vegye. 
Legyen azért az Ur Isten előtt kedves ezen szent dologban való készsége 
az Urnák, és adjon Mennyei Erőt kegyelmet ennek viselésére. Tegye 
az Uralkodó Felségek, és egyébb Méltóságok előtt kedvessé az Urnák 
személlyét és áldotta minden munkáit. Miis ha külső Javainkai érdemének 
mértéke szerint nem lehetne is; De Isten előtt való buzgó Imádságainkai, 
terhes munkáit elősegíteni, keresztyéni kötelességünknek fogjuk mindenkor 
tartani. Midőn azért Superintendentiánknak és abban lévő Ekklésiáinknak 
dolgait az Urnák okos kegyes és buzgó Jó Indulatiban tsekély személlyemmel 
együtt ajánlanám, maradok állhatatos szeretettel 

Az Urnák Drága Nagy Jó Uramnak 
Miskólcz 20 m a Febr. 1774. 

Igaz kötelességgel való 
hív szolgája 

[Szalay Sámuel l 

tiszáninneni superintended.] 

[ívrét alakú »Copia Besenyei György Uramhoz«. Csak a kelet a 
Szalay S. kézírása. Sárospataki főiskolai levéltár. XV. 5235.] 

II. 

Bessenyei — Beleznay Miklóshoz. 

A' melly szomorú történetet Czeglédről felküldött Nagyságod, eő 
Felsége lábaihoz tettem, mellyet vévén: illyen szókra fakadott: Mitsoda 
boldogtalan vagyok én ! hogy soha akaratomat el nem érhetem ! mennyit 
tiltom az ily erőszakokat, még is boszszúságot látok. Ebben a dologban 
majd visgálódást tétetek, és előre félek, hogy majd úgy jön a? relatio, 
hogy ez az ember, még sokkal több büntetést érdemlett. Esküsznek, mit 
csinállyak, kinek hidjek ? Egyek 2 iránt is régen resolvaltam, nem tudom 
mit tettek ? járjon végire Bessenyei, hogy ment az a dolog véghez, és 
adja mindjárt tudtomra, látom keménységgel kell végre is a' dologba 
esnem. Az írásom eő Felsége még kezénél tartya, melynek végin illy 
jegyzést tettem, a' Bútsúi pénz büntetések iránt: Nem tudom hogy egy 

1 1770 július l-sején iktatták be hivatalába. Meghalt 1792 július 12-én. 
2 Szabolcsmegyei község, melynek ref. templomába gróf Esterházy Károly 

egri püspök erőszakosan behatolt s elvette a reformátusoktól. 
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Pap, az Isten ditsőségével, melly annak tiszteletiben áll, miképen dispen-
sálhat pénzért. His etc. 

[A papirosszelet felső szélén: »Copia Literarum D. Georgii Bessenyei.« 
Ez a copia Beleznay Miklósnak Pilisről 1774. dec. 6-án Szathmary 
Király György tiszáninneni ref. főgondnokhoz írott leveléhez volt csatolva, 
e szavak kíséretében: »Bessenyei Uram hozzám küldött levele Copiáját, 
melly Királyi szókat foglal magában, accludálom.« Sárospataki ref. 

főiskolai levéltár. XV. 5399.] 

III. 

Szathmary Király György — Bessenyeihez. 

Bizodalmas Kedves Uram Ötsém! 
Még szüreti alkalmatossággal vett érdemes Levelére, 's abban tett 

nevezetes Ifiunak az Pataki alumnosok közzé leendő bé.vétele iránt tött 
jelentésére hogy eddig is nem válaszolhattam, okozván azt azon alum-
niumnak mind eddig is indeterminatus statusa arrúl kedves Uram Ötsémet 
•egész bizodalommal követem. Mert a' régi alumnusoknak számát, tsak 
nem épen absorbeallya az ött Professoroknak egész fizetése. A' Belez-
niánum Alumniumnak pedig mind eddig is indeterminatus statusa, és a 
mostan folyásban levő Collegium statusának ujabb investigatioja, mellyek 
•olly attentioban tartyák dolgainkat, hogy a' régi módot sem tudjuk 
•continuálni, ujakra pedig tellyességgel. nem érkezünk. Az Úr Isten 
mindazonáltal ezeken által vivén, valamit akár ebben, akár másban, 
Uri teczéséhez Kedves Uram Ötsémnek contribuálhatok, szerencsémnek 
fogom tartani. 

A' mi pedig sub 14 prsesentis hozzám bocsajtatott Kedves Uram 
Ötsém Levelében * fel tett kívánságát illeti, vévén mi is hasonló Levelét 
Méltóságos Generalis Urnák 0 Nagyságának abban így procedáltunk: 
hogy: Meg ez előtt egynehány esztendőkkel, tapasztolván én Collegiumnak 
épen ezen kérdésben forgo materia iránt való defectusát, 's tartván attúl, 
hogy ne talám valamikor kérdésben fog ez yetetődni: Quibus et qualibus 
Principiis soleat Scholastica Juventus imbui, tarn circa officia erga pri-
vatos, erga Publicum, erga Terrae Principem, ac erga Deum, én még 
•akkor id est ante Annum 1770-um tettem Jel egy munkácskát2 pro 
•directione Praeceptorum illyen formán. 

Cum Scolae sint humanitatis officináé, 
actiones ad prudentiam, Cor ad pietatem forhiantur. Interest ut omnes 
Informatores siapientes, prudentes, et corde vére pii sint. 

Már miben aljon a sapientia, miben a' 
azt bőven deducáltam, És hogy ha csak egy 
az Informator, 's mind azokban mind elméjét ad intelligendum, mind 

Györgynek »História Scholae 

ubi mentes ad sapientiam, 

prudentia, miben a pietas, 
részét elhagyja is ezeknek 

1 E levél ismeretlen. 
2 Ez a munkácska megvan Szathmary Király i 

Ref. Sáros Patakinae« ez. kéziratos kötetében az 1135—1160 lapokon. (Sáros
pataki főisk. könyvtári kézirattár 35. sz.) Magyarra fordította Szinyei Gerzson 
spataki nyűg. főisk. tanár. (Kézirat.) 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXVI. 6 
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kezét ad describendum, mind nyelvét ad prompte, ad accurate profe-
rendum el nem készíti a' maga Tanítványának, maga kötelességét tsak 
csonkán vitte véghez. De ha mind kezét, mind nyelvét, mind elméjét 
el készítette is a' maga Tanítványának, de ha azokat nem az Istenre, 
felebarátjára, Publicum hasznára 's a' királyhoz való hűség respectusa 
nélkül készítette 's azt a' Kegyességgel öszve nem foglalta, 's Tanítvá
nyának szívében mind ezeket belé nem öntötte, tsak ollyan, mint [ha] 
éles kést, vagy éles fejszét adott volna Tanítványa kezében, amelly 
mennél élesebb, annál veszedelmesebb szokott lenni. Ezeket én a' mint 
írám circiter 5, vagy 6. árcusnyi írásban deducálvan be-küldöttem 
a' II: Collegiumban, 's mostan is ottan tartatik., 

Vévén azért mostan Méltóságos Generális Úr Ő Nagysága Levelét, 
meg írtam 0 Nagyságának, hogy ha de prseterito et prsesenti vagyon 
a' kérdés, az mostan ä' Pataki II. Collegiumban, így observáltatik. 
5S azt pedig. miként szokták ampliálni, mind az Aethicee, mind a Juris 
Naturse, mind a' Theologise Professorok, ki ki maga Tanítványai között, 
azt is hozzá tévén Tiszt. Professor Uraimék, úgy küldöttek meg mind 
a' két rendbelit a Méltóságos Urnák Ő Nagyságának. Hozzá tévén, hogy 
ha pro futuro gondolkozik 0 Nagysága de methodo docendi, szükség 
hogy olly munka köz értelemmel készüljön a' mint is ez már itten 
nálunk, 's talám a' Collegiumban is munkában kezdett vetetődni. Melly 
különös írások is hogy elébb minek előtte a' n^gy helyre vitetettnék, 
egy más között concertáltassanak, egy átallyában én is szükségesnek ítélem, 
csak a' hellyrűl lehessen coalescalni. In reliquo szíves affectiojában 
ajánlva maradok. 

Bizodalmas kedves U r̂am Ötsémnek 
Hangács 21 . Jan. 

1775. mindenkori igaz kötelességgel 
való szolgája 

Sz.[atthmáry] K.[irály] Gy.törgy].1 

[Eredetije a sárospataki ref. főiskolai levéltárban. XV. 5464. sz.j 

IV. 

Bessenyei Mihálynak Bessenyei György és Mária Terézia királynő 
néhány nyilatkozatát tartalmazó levele egy ref. lelkészhez. 

29. Januariusban jött le az Ötsémnek 2 két repraesentatiója, 0 Felsé
getűi, egyik a Pataki Collegium, másik a Consilium Politicáji iránt, 
mellyel a Protestáns Statust, Ő Felségétűi rémíteni akarja, melly két 
repraesentátiókra, Ő Felsége Maga kezeivel ezeket írta néki viszszá: 

Catholica Oskolák, Universitások szükségesek, de nem azért, hogy 

1 A tiszáninneni ref. egyházkerület és a sárospataki ref. főiskola főgond-
noka volt 1762-től 1775 aug. 26-án bekövetkezett haláláig. 

8 T. i. Bessenyei György ref. főconsistoriumi titkárnak. 
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változásokat, 's cassálasokat féljétek s a t . mellyhez ezt is tette: bizo-
dalmatok látom a Királyhoz kevés van. Ezeken kívül más repraesentatiójára, 
mellyben az ötsém szenyvedéseirűl panaszlott, illy formán: Látom Felséges 
Aszszonyom, hogy egy Status Emberének, csak jó fejének, 's Eszének 
kell lenni, de olly érzékeny szívre, mint az enyim, nints szüksége. Erre 
O Felsége azt írta: 

Az élet terhének nehéz Napjait, és Éjtzakájit, Isten kegyelmével, 
jó Hittel inkább, mint világi Tudományokkal kell viselni, mert ha ezek 
nintsenek, a világi dolgok hijjában valóságok. Erre az Ötsém így felelt: 
Ha nem érezném, és tudnám, hogy egy Status Emberétől, tsak, tsupán 
felejtésből tagattam meg az érzékeny szívet, tehát most szemérmem, és 
bánatomtúl Felséged feddő Tekinteti előtt megemésztetném. Egy Uralkodó 
Felségnek, igaz szavai által, ki, nagy erköltseibe, több hatalmat, erőt, 
méltóságot, fényességet, mint Királyi Pálczájában 's Koronájában visel, 
ugy intetem, hogy az élet terhet, Isteni kegyelemmel, Hittel, nem pedig 
világi dolgokkal kell viselnem. S. a. t. tálam nem érdemlettem Felsegedtűl, 
illy felső vigasztalásomat, mindazonáltal, ha az igaz buzgóság, örökös 
hűség, és haladatossag valaha jutalommal kegyelmet érdemelhettek, úgy 
tudom, hogy Felséged előtt érdemetlen nem vagyok. Emlékeztet Felséged 
árra is, kegyelmesen; hogy Hitem sorsosinak, Királlyához kevés bizodalmát 
láttya. Ügy hiszem, hogy csak én vagyok egyedül, ki Reformátusainknak, 
csupa hirtelenségbűi, illy fájdalmas sebet okoztam, és ugyanazért, ha 
ebbűl nékik, Felséged előtt károk származhatna, kénteleníttetem a hibát 
magamra venni, érezvén azt, hogy bizodalmokat, hűségekkel, annak 
idejében, meg fogják Felséged előtt bizonyítani. 

Végre, ha meg kell vallanom, hogy egy Status Emberének, érzékeny 
szívre van szüksége, úgy megvallom azt is, hogy e nemes nyereség, csak 
olly Királynak tulajdona, mint Felséged, ki azt olly igazán, olly kegyel
mesen tudgya vezérleni. — Ezt a nótáját az Ötsémnek viszszá küldötte 
illy szókkal, ő Felsége: tudván hűségét, nem akarja, hogy magát vádojja, 
mert O bizonyos, hogy nem hibázott abba, hogy oka lenne legkissebbe 
is annak, ha Reformátusink, O Felségéhez nagy bizodalommal nem 
volnának, azért újjra felejjen, 's mongya igaz okát a dolognak, ne 
dissimulajjon semmit, akkor az Öcsém az elébbi feleletit leírja, de a maga 
vágya helyett azt teszi belé: Emlékeztet Felséged árra is kegyelmesen, 
hogy Hitem sorsosinak Királlyához kevés bizodalmokat láttya. 

Felséges Aszszonyom! én e vigasztalástúl, tellyes bizodalomnak 
elő mozdításában szüntelen ellenem látom egy egész Ország Papságának 
buzgóságát, Gazdagságát és fen hajazását [így] törekedni. Ezekhez van 
kaptsolva nemelly Hazánk nagyjainak czéjjok, kik tollúnk világi 
hasznaikat féltvén, sok dolgokba nem akarják hogy Felséged Kegyeimétűi 
halgattassunk. Ezen kívül az Egyházi szolgáknak gazdasági buzgóságok 
ellen is kell küszködnünk. Felséged illyen terheinket szívére vévén, ne 
tsudájja ha már elrémült szegény népe, illy szomorú Fellegeken által, 
azt a kellemetes ki derűit napot nem láttya, melly az Uralkodásnak 
háborús Tengere felett is, Felséged Trónussát kedvességével, mint egy 
szüntelen vidámító tavaszszal, veszi körűi, mégis eltökéllették magokat 

6* 
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a mieink, inkább Felséged lábainál meghalni, mint onnan idegenységgel 
távozni. -T- Erre másnap ezt a választ kapta, mint 0 Felsége mondotta, 
igen szépen, igen helyesen, igazán, és emberül írt. 

Ezeknek utánna bé atta circa 10 a m Febr. mindazokat a dolgokat, 
együl egyig, mellyeket a Tiszteletes Úr asztalán fel írtam, ezek sokféle 
dolgok lévén, velem dictáltatta egymás után, a szerint, mint írva voltak, 
még egy dolgot írt, és azon a maga gondolatit meg tette, addig halgatnom 
kellett, úgy ismét más dologra által lépnem, mikor ekképpen mindenik 
dolgon végig ment, meg tett munkájábúl előttem enynyit magyarázott 
csak: »Látta Felséged, a holmi, Carolus, Leopoldus alatt mindenkor 
»szabadok voltunk az Isteni tisztelettel, Templomokkal, kegyetlen paran-
»tsolati által, a Consilium Felséged nevébe ott parantsojja el tőllünk 
»azokat, épen most, mikor Felséged hozzánk kegyelemmel, s segedelemmel 
»lenni magát meghatározta. — Árra O Felsége azt mondotta, hozzá 
értvén itt a Levélben írt beszédekhez az egész munkát: »Igen örülök 
»rajta, hogy ezeket tudtomra adtad, mert mind ezekbenn semmit sem 
»tudtam, eltörlöm ezeket a tselekedeteket. 

Ezen kegyelmes válaszsza után, én a Tiszteletes Úr által kezembe 
adatott Lenártfalusiak ellen jött Consilium Parantsolattyával együtt, ugy 
a mint voltak az Jegyezések, Uramnak Ágens Urnák által küldöttem, 
ezt írván mellettek: az Méltóságos Generalis Ur serio committájja az 
Úrnak, hogy az ide rekesztett Jegyzések, és Parantsolatok szerint, ezek 
iránt a dolgok iránt, mennél elébb a Cancelláriára agyon Instántiát, 
mellyre nekem Ágens Ur azt felelte: nem szokott Ő Kigyelme Scartetakból 
instantiákat írni, mert ő ország hírével vagyon itt, és egész Státusunkat 
repraesentájja, a mit ő Cancelláriára bé ád, azért néki állani kell, hanem 
fog írni azokra az helyekre, a hol azok a dolgok történtek 's minek 
utánna meg fogja tudakozni, ha igaz-é az hozzá küldött relatio vagy 
sem ? akkor fog benne mozdulni. Ihol van a kútfeje az filiák elszedésének, 
nem a Királyba, a kihez, ha a rendelt Dicasteriumon által nem mégyen 
panaszunk, nints miért meg feddeni embereit, noha jól tugya a Lelkében, 
hogy gonoszt tett, még is időre kintelen várakozni, de azt odahaza 
nehéz szenyvedni. 

Ennek előtte írt az Ur, Bátyám Szatthmáry György Uram, az 
ónodi Templom dolgába, ezenn dologbann is kellett volna a Cancelláriára 
Instántiát bé adni. Minek utánna azért az Ötsém a dolgot 0 Felségének 
a szokott mód szerint be adta, által küldi a Commissiót az Ágensnek, 
hogy azon dologba, agyon a Cancelláriára Instántiát, mellyre az Ágens 
azt felelte néki: Csudálkozik rajta, hogy meg őrjűlt, de azon még jobban, 
hogy minden nagy embereink is, vele egyetembe: ezek azok az aka
dályok, mellyek dolgaink fojását késleltetik. Ő Felségéhez ugyan bé ment 
a borok el petsétlése, de attúl semmit sem tartson Tiszteletes Uram, 
abban ugyan bizonyossá teszem, hogy az a következés a mitől fél, 
belőlle származni fog, már az Instantiábúl ki lehet hagyatni, úgy is 
elég idő lesz reá még Ágens Úr fogja Investigalni a dolgokat. A meg 
tett munkának előre is örülök, az Öcsém is nagyon akarja, el fog az 
mi hozzánk jőni, a Méltóságos Generalistúl minden bizonynyal. 
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A Csizmadia B. Mester emberek dolgok erős munkába van, és ő 
Kigyelmeket merem biztatni, a mint az Udvari hajlandóságot látom, 
légyenek hát azért csendességbe, jó reménységbe, békességes várakozásba. 
Sat. Vagyok. 

Bécs 28. Febr. * igaz alázatos szolgája 
1775. Bessenyei Mihály. 

[Eredetije a sárospataki ref főiskolai levéltárban XV. 5484. sz. 
alatt a következő hátirattal: »MissilesD.Michaelis Bessenyey ad Ministrum 
quendam, interventae, — in merito representationum quoad Collegium 
Patakiense et Politicam Consilii Lt. Regii Matti Ssmae substratarum, — 
inter Suam Mattem Ssmse Mariam Theresiam et Georgium Bessenyei, 
manuális correspondentiae materias, continentes. Ao. 1775. d. 28. Febr.«] 

HARSÁNYI ISTVÁN. 

BESSENYEI-KÉZIRATOK A RÁDAY-KÖNYVTÁRBAN. 

A budapesti református theologiai főiskola birtokában lévő egy
kori Ráday-levélek között találtam négy Bessenyei Györgyre vonatkozó 
kéziratot: két levelet (egyik memorandum, a másik declaratio), továbbá 
a Buda tragédiájának és a Tariménes utazásának egy-egy irott példányát 

Az első levelet már közölte Szinyei Gerzson, Abafi Figyelőjének 
VII. kötetében 155—159. lapokon, de nem az eredeti helyesírással s 
itt-ott hibásan. — Fontosabb eltérések: 156. 1. 6. sor: százakkal h. 
Százakon, 156. 1. 13. sor: A mostani uralkodó római h. A mostani 
Romai Uralkodó, 156. 1. 17. sor: melyben országunknak fele határoz-
tatik h. mellybe határoztatik fele Orfzágunknak, 156. 1. 20. sor: 
verejtékkel h. verejtékével, 156. 1. 23. sor: méltóságnál h. Méltóságnak, 
156. 1. 42. sor: látunk h. láttunk, 156. 1. 44. sor: tesz h. tehet, 
157. 1. 10. sor: tehetik h. tehet, azok ennek ugyan azon fzemre való 
hányásokat tehetik, 157. 1. 14. sor: butult h. búsult, 157. 1. 18. sor* 
mégsem h. még is nem, 157. 1. 20. sor: törvényét h. Törvényeit, 
157. 1. 26. sor: magáért h. magajéi (t. i. övéi), 157. 1. 28. sor: 
mint tudva van h. mind eddig Instantziákba foglalva mennyének. 
A' Sok ablegatio minden réfzeibül Orfzágunknak, Dicasterntmainkon 
mint tudva van, Hitünk Sorsosinak, 157. 1. 37. sor: dolgozzon h. 
dolgozzam, 157. 1. 38. sor: elébe h. eleiben, 157. 1. 4 1 . sor: Továbbá 
h. Tovább, 157. 1. 43. sor: Bessenyei h. Bessenyei Vram, 157. 1. 45. 
sor: jelenhettem h. jelenthettem, 158. 1. 2. sor: Excellentiádnál h. 
Excellentiátoknál, 158. 1. 16. sor: a cath. királynak h. Catholicus 
Királyunk, 158. 1. 17. sor: törvénytáblának h. Torvény Táblánál, 
158. 1. 32. sor: ennek h. annak, 158. 1. 35. sor: igazsága szerint 
nem h. igafsága nem, 158. 1. 36. sor: lenni, Kegyelmes úr, mint h. 
lenni, mint, 158. 1. 42. sor: Ker. h. Kerefztyéni, 158. 1. 45. sor: 
oly h. ollyan, 159. 1. 2. sor: mentegettem h. mentegetvén, 159. 1. 


