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sem hogy jutalom nélkül maradhatnának. Senkit sem említek ezek 
közül tsak az eggy Horváth Pétert, ki a' Jászberényi Vegyes Oskolának 
igazgatását minden vallásbéli részre-hajlás nélkül, és a' leg nagyobb» 
szorgalommal már nem kis idotol ólta ingyen, és minden jutalom nélkül 
folytatja. Az ó" hármas hivataljai (a' Districtusnak Nótáriusa, a' Gymnasium-
nak Directorja, és a' Nemzeti Oskolának helybéli Igazgatója) bátor nem< 
kevés fáradságát kivánják, mind az által a' leg nagyobb egyenességgel 
vallom-meg, hogy bámulásra méltó vóltt az alatta lévő Nemzeti oskolabélí1 

Tanúlók előmenetele. Nem kétlem, hogy az o érdemeit velem eggyütt 
egyenlő mértékben ösmeri a' Tekintetes Úr, és éppen az az oka, hogy 
rólok többet nem szólok, hanem kérem Tekintetes Urasságodat, méltóz
tasson azokat tekintetbe venni, magát a' felsőbb helyeken közbe vetni 
érette, és valamint másoknak, kik nálánál talán sokkal méltatlanabbak 
valának, néki is jutalmat szerzeni. Tellyesítse a' Tekintetes [Úr] ezt az: 
utolsó kérésemet, úgy osztán semmi se marad hátra, a' mit még mint 
Visitator kívánnom lehetne —• kellene. 

Engemet pedig tartson meg a' Tekintetes Úr, azon mértéket nem 
ösmero kegyelmében, mellyet tsak e' kevés, négy hónapi ido' el-telése-
közben világosan lehetett tapasztalnom. Felejtse-el hibáimat, és maradjon-
az a' mi vóltt, az én — Pártfogóm, ez az én végső esedezésem. Kívánván* 
azt is hogy e'be a' hivatalba, mellyet én most örömmel teszek-le, hogy 
ha valaha még hellyre állani lehet szerentséje, nálamnál emberségesebb,, 
és alkalmatosabb Ember léphessen. A' Tekintetes Úrnak magamnál5 

hívebb és engedelmesebb Alattvalót, a' kezem alól el-vétetett Oskolai 
Elöljáróknak és Tanítóknak szívesebb hivatal-béli Társat kívánok. És-
ezek után örökös tisztelettel maradok 

a' Tekintetes Királyi Inspektor Úr' 
alázatos szolgája 

Ivánkay Vitéz Imre volt ki-
.rályi Visitátorja a' Hevesi kerűlet-

béli Nemzeti Oskoláknak. 
Egerben, Áprilisnak utolsó napján 1790-ben. 
[Eredetije a sárospataki ref. főiskola könyvtárában, a Kazinczy 

hivatalos levelezését tartalmazó ívrét alakú kötetben.] 

HARSÁNYI ISTVÁN. 

BESSENYEI GYÖRGY ELSŐ DRÁMÁJA. 

Többször szóba került már az a kérdés, melyik volt Bessenyeii 
első drámája ? Újabban az IK.-ben is szóltak Bessenyei drámáinak sor
rendjéről. Hogy a Hunyadi László tragédiája időrendben az első, ezt 
maga Bessenyei mondja el egy helyütt, a mi úgylátszik kikerülte a kuta
tók figyelmét. A Geschäfte der Einsamkeit czímű német művében egy 
franczia levélben ezt írja Bessenyei: A Hunyadi tragédia kis mű, szellemé
nek első kísérlete. »C'est un petit ouvrage, le premier essai de votre génié.« 

RIEDL FRIGYES. 


