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Ez véleményem a kérdésben forgó dal iránt. Fogadd baráti szeretettei 
valamint én azzal mondom, s tartsd szemed előtt azt, hogy mind ezen 
mondottaim mellett is darabod találhat kedvellőkre. Hogy bennem nem 
talált ne csudáld. Nekem kevés mív tetszik még azok közzül is, meliyeket 
sokak által elismert nagyok adának. Az a poézis, mellyet én darab idő óta 
szeretek, a mostaniak közzül csak igen kevésnek sajátja, s bár elismerem 
talentumaikat egy Grillparzer, Werner és Müllernek : de őket szeretni nem 
tudom többé, s előttem a Gőthei és Tiecki productumok lesznek talám 
örökké a német föld productumai között a legkedvesbek. 

Midőn e levelemet veended, már akkor nehezen leszek Pozsonyba azért 
leveleidet címezd Pesten, és Gyöngyösön keresztül Orosziba, a hol lakásom 
vagyon. Ottan fogok mulatni egész' Octoberig, azontúl pedig Pesten, melly 
iránt bővebben foglak tudósitani. 

A Handbuch, első kötetje most fog kijőni Augustusban. Ha történetből 
valaki prenumerált volna nálad, tudasd velem vagy Toldyval. Kazinczy 
Anthologiát nem ad. 

Élj szerencsésen, édes barátom, vagyok a szónak legszorosbb értelmében 
barátod. T, . 

Bajza. 
Közli: Szűcsi JÓZSEF. 

FALUDI FERENC LEVELE ZALA VÁRMEGYÉHEZ. 
Faludi Ferenc 1750—1753-ig a köszsg jezsuita rendház főnöke, rectora 

volt: ahhoz az iskolához került viasza, amelyben gimnáziumi tanulmányait 
harmincöt esztendővel azelőtt elkezdte Az iskola épületével, berendezésével 
akkor is baj volt. Előbb Thököli emberei elvették a jezsuitáktól, majd 
1700-ban leégett, s 1710-ben Balogh Ádám kurucai újból fölgyújtották, s az 
oktatás csak 1715-ben — épen mikor Faludit is beiratja atyja — kerül 
rendes kerékvágásba.1 Egy emberöltővel később ismét bajban vannak. Aligha 
a régi időket sínylik meg; inkább az alapítóhoz, SzeJepcsényi Györgyhöz 
hasonló patronusok hiányzanak, akik a közben lerongyollott iskolát adomá
nyaikkal fölsegítsék. Ezért gondol Faludi a vármegyékre. Zalamegye levél
tárából most került elő ez a rövid levél, amellyel Faludi —-, valószínűleg 
1752. szeptember elején, az őszi nagyszünidő kezdetén — akár a megye köz
pénzeiből, akár magánosok adakozásából kér támogatást az épület tataro
zására. — A levelet dr. Fára József, Zala vármegye főlevéltárosa volt szíves 
rendelkezésemre bocsátani. A megye közgyűlési iratai között akadt rá,2 de 
az elintézésnek hiába kereste nyomait. Az írásra kívül a főjegyző rájegyezte: 
Ex cassa nihil, úgy látszik, nem is vette a közgyűlés tárgysorozatába, csak 
a hivatalos ügyeken kívül említette meg. Hogy «az Urak» adakoztak-e, arról 
épen ezért nincs följegyzés. Az érdekes levél így szól: 

i Gyárfás, Faludi Ferenc élete. IK. 1910. 135. 1. 
2 Zala vm. lvt. Közgyűlési íratok, 1752. október 20. kgy. Instantia. 
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Tekéntetes Nemes Vármegye 
A küszegí Iskoláknak rongyos állapottyát és meg fogyatkozott ügyét, 

ezen könyörgő levelével terjeszti a' T. N. Varmegye eleibe azon Gymna-
siumnak Rectora és minthogy sok foltozásit maga költségével fel nem éri, 
kéri alázatossággal az Urakat, méltóztassanak, sive de aere publico, sive 
privatis munificentijs valami segítséggel lenni, hogy tovább is lehessen szol
gálni, és botsuletessen fogadni az ide szándékozó sok Deákságot — most 600 
Tanuló iffju fogja meg köszöoni, utób többen fogják emlegetni, ebbéli raj
tunk könyörülő kegyességét a' T. N. Vármegyének. 

T. N. Vármegyének 
Leg kiss eb' alázatos szolgája 

Faludj Ferencz 
Coll. Rector mpia. 

Kívül: A' Tekéntetes Nemes Szála Vármegyének 
a' küszegi Collegium részérül. 

GÁLOS REZSŐ. 

VÖRÖSMARTY JÁNOS NEMESI OKLEVELE.* 
Nos Ferdinandus Tertius Dei Gratia Blectus Ronunorum Imperator 

se.nper Augustus, ac Germaniae, Hungáriáé... Rex. Archidux Austriae... 
Memoriae commendamus tenoré praesentium significantes quibus expedit 
universis. Quod nos cum ad nonnulorum fidelium nostrorum humillimam 
supplicationem nostrae propterea factam Maiestati, tum vero attentis et 
consideratis, fidelitate et fidelibus servitys íidelis nostri Ioannis Vörösmartj, 
quae ipse, Sacrae primum Regni nostri Hungáriáé Coronae, deinde Maiestati 
nostrae, pro loco rum et temporum varietate fideliter exhibuit ac impendit, 
et imposterum etiam rari fidelitatis constantia se exhibiturum et impensurum 
velle pollicetur. Cum igitur ob id, tum vero ex gratia et munifieentia nostra 
Regia, qua quosque de nobis et Republica Christiana benemeritos anteces-
sorum nostrorum diuorum quondam Hungáriáé Regum exemplo prosequi, 
iisque certa virtutum suarum monimenta, quae ad maiora quaeque praes-
tanda eos incitare possent decernere consue uimus. Eundem igitur loannem 
Vörösmarty e statu et conditione ignobili in qua hactenus perstitisse per-
hibetur, ac per ipsum Helénám Consortem ac Andreám filium suos haere-
desque et posteritates ipsius uniuersos de Regiae nostrae potestatis pteni-
tudine et gratia speciali eximen, in coetum et numerum verorum ac indu-
bitatorum partiumque eiusdem Córonae subiectarum Nobilium duximus 
cooptandum annumerandum et adscribendum. Annuentes et ex certa nostra 
scientia, animoque deliberato concedentes, ut ipsi amodo imposterum futuris 
ac perpetuis semper temporibus, omnibus illis gratys honoribus, indultis 

1 Az uralkodó címeit és tanuk nevét elhagytuk. — A Vörösmarty-
család leszármazását lásd : Czapáry László : Vörösmarty emlékkönyv. Székes
fehérvár,-1900. 51—56. 1. 


