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In egenos liberális, misericordiam ab infantia secum adolevisse dic-
titabat. Libertate, dicendi contra haereses et vitia publica multorum in se 
odia concitavit. Quidam tarnen hominis innocentiam et doctrinam admira-
bantur, aliqui etiam hostes venerabantur. Silentii et cubiculi custos studio-
sissimus, a mulierum familiaritate plurimum alienus : quo factum ut Vara-
dini, sive veneno sibi dato ab haeretieis, ut ipse putabat sive alia de 
causa gravi morbo oppressus, absentibus sociis quos ad subditos Turcarum 
consentientibus Turcis expediebat, salutis animarum desiderio, ipse se 
incluserit nemini patefacto aditu: moriturusque erat nisi pii homines PÍUS 
desiderio victi perfractis fenestris, et ianua vi patefacta ipsum inde semivi-
vum estractum pristinae valetudini reddidissent. Cupidus Martirii quod 
exul pro Catholica Fide moreretur gaudebat. Eum morbo deeumbentem, et 
alias, et cum ultimum spiritum Deo redderet visitavit Illustris D, Joannes 
Kasska; eiusdemque funus gestata face in templum comitatus nobiscum 
funereas preees pro anima Deo obtulit. Huius ne immaturum e vita exitum 
compensavit trium iuvenum in Societatem ingressus. 

A nekrológ szép jellemrajzot ad Szántóról. Abból az időből ez a leg
terjedelmesebb életrajz az olmüci H. D.-ban. Jele annak, hogy ezt a kiváló 
magyar jezsuitát mennyire nagyrabecsülték olmüci rendtársai is, akiknek 
körében töltötte életének utolsó éveit. 

A Veress kiadta nekrológ végén Szántó életrajzához hozzákapcsolódik 
az évi jelentésnek egyik részlete, amely nincs vonatkozásban Szántó műkö
désével. Beltrand Lajos boldoggá avatásának olmüci ünneplésekor nem Szántó, 
hanem az innsbrucki származású P. Dingenauer György tartotta a domon
kosok templomában a nagy sikert aratott s nyomtatásban is megjelent latin 
szentbeszédet. m Jr , 

TlMAR KÁLMÁN. 

ADATOK BESSENYEI ÉLETÉHEZ 
ÉS MUNKÁSSÁGÁHOZ. 

Bessenyei remeteéletére és itthon írt munkáinak történetére vonatko
zólag Széli Farkas közölt legtöbb adatot. A Bessenyei-család történetében 
Rakovszky debreceni főbíró följegyzésével bizonyítja, hogy Bécsből már 
1782-ben hazaköltözött Bérceire, «otthon a birtokok feletti rendelkezést 
átvette», de aztán, mivel testvérei ellenzéssel fogadták reformterveit, meg
osztozott velük, s maga «elvonult Pusztakovácsiban levő kis jószágára.» 
Annak bizonyítására, hogy a meglehetősen szűkös helyzetbe került család 
fölemelésén mégis tovább is gondolkodott, hivatkozik az író, valamint Sándor 
bátyja és Sághy Mihály közt 1791-ben Szőke puszta átadásáról folyt tárgya
lásokra.1 E puszta birtokáért való pörösködésnek Széli Farkastól nem ismert 
aktáiból azonban az tűnik ki, hogy Bessenyei atyjának halála után négy
öt évvel testvérei többségének megbízásából a Nemes Família Admini-
stratoraként szerepelt, tehát a Szélitől említett tárgyalásokat is ily minőség-

1 A nagybesenyői Bessenyey-család története. 1890. 98—9. 1. 
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ben folytatta. Apja ugyanis még 1753 május 21-én pert indított a Butler-
család kezére jutott Szőke (azelőtt Sev) puszta visszaszerzéséért. A 37 évig 
húzódó pör rengeteg pénzbe került; a költségek nagy részét kezdettől fogva 
Sághy Mihály alispán, később itélömester, fedezte. Ennek fejében Bessenyei 
Zsigmond nevében fia, László már 1778 szeptember 26-án kötelezvényt írt 
alá Pesten, hogy a költségekórt maga a puszta lesz a fedezet, ha sikerül 
visszaperelni. Ennek terhére aztán eleinte maga az öreg, később mint apja, 
majd testvérei plenipotentiariusa, Boldizsár vett íöl újabb és újabb ösz-
szegeket Sághytól, utoljára 1788 október 7-én. A kedvező ítélet meghozatala 
után Boldizsár magát executiv úton a puszta tényleges birtokába helyeztette, 
s bérbeadása felől megállapodott Poroszló községgel. Az első évben, 
1791-ben, kapott is a bérletért 51 forintot, de akkor testvérei közbeléptek, 
s együttesen felszólították a községet, hogy mint a bíró írta, «.ennek utánna 
nevezett Bessenyei Boldizsár Úrnak semmit a' Puszta Árendájából ne 
adnánk, hanem azt resignálnánk Tettes Bessenyei György Urnák, mint a 
N. Familia Administrator ának.» Ezért nem adtak többé semmit Boldizsár 
kezéhez, testvérei meg igyekeztek őt minden más módon is a birtok élve
zetében, megakadályozni. Ezért 1792 nov. 30-án panasszal fordult a király
hoz testvérei, B. István, György és András ellen s kérte, helyezzék vissza 
birtokába, amelytől azok erőszakkal megfosztottak. A kancellária már decem
ber 17-én elrendelte az ügy megvizsgálását, de a taxa befizetésének elmu
lasztása miatt csak 1794 április 15-én küldték meg a rendeletet Hevesme
gyének. A vizsgálatnak december 10-én megküldött irataiból még az is 
kiderül, hogy Sághy is érvényesíteni akarta a kötelezvénnyel biztosított 
birtokjogát, s ekkor a testvérek közös erővel egyenlítették ki a tartozást. 
A maga, valamint B. György, Sámuel (?), József1 és Pál nevében Bessenyei 
István nyilatkozott: Boldizsár csak mint legidősebb volt utoljára a család 
képviselője a Bessenyei-Butler pörben, s mint a kötelezvény és Sághy igé
nye is bizonyítja, nem is a maga költségén vitte; együtt kellett Sághynak 
a költségeket megtéríteniük, nem jogos tehát, hogy Boldizsár egyedül 
akarja élvezni a közös birtokot. Ezek alapján a kancellária 1795 feb
ruár 19-én arra utasította Boldizsárt, hogy bíróság előtt bizonyítsa a 
maga igazát.2 

Egy másik birtokügy Bessenyei akkori anyagi helyzete szempontjából 
tanulságos. 1793. okt. 24-én Olasz Lajos folyamodott.berceli birtokrészébe való 
visszahelyezéséért. Az a Bessenyei György adósságából 361. frt. 7 kr. fejé
ben foganatosított végrehajtás útján jutott az ő kezére, de György testvére, 
Mária erővel visszafoglalta, noha kettejük ügyéhez semmi köze sem volt. 
Azt is kérte Olasz, rendeljék el a végrehajtást az 1079 forintnyi teljes adósság 
erejéig. A kancellária Szabolcsmegye nov. 5-én bekért és dec. 6-án megküldött 
jelentése után sem látott egészen világosan az ügyben s 1794 febr. 24-én 
Olaszt is pörös eljárásra utasította, hogy B. Mária bírtokjoga tisztáztassék.8 

1 B. László fia. L. Széli F. i. m. 16- 1. a családfát. 
2 Az ügy iratai az Orsz. Ltárban: Kanc. oszt. 14803/1792. 4342/1794. 

és 1668/1795. sz. 
3 Kanc. 12287/1798.—957 és 2797/1794. sz. 
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Ebből az esetből az derül ki, hogy az osztozáskor nem mondott le György 
István bátyja javára egész berezeli birtokrészéről1, másrészt az, hogy Széli
nek nincs egészen igaza Toldyval szemben, mikor azt állítja, hogy pénzte
lenség nem állhatott útjában Bessenyei munkái kiadásának, mert «volt 
már ekkor annyia, melyből müveinek kiadását fedezhette.»3 Bessenyei
nek ebben az időben mindenesetre súlyos adósságai voltak, s valószínűleg 
ezek miatt nem adhatta ki oly munkáit sem, amelyekre a cenzori engedélyt 
megkapta. Úgy látszik, az is megtörtént, hogy az engedély megérkeztekor 
nem volt pénze munkája kiadására, s mikor tovább rágódván rajta, keserű 
töprengéseinek minden eredményét beléöntvén, új és teljes formában pró
bálkozott vele, már megakadt a cenzúrán. 

Miután Bécsből hazajött, maga nem adott ki többé egy sort sem. 
Tévesen még az 1926-ban megjelent Magyar Irodalmi Lexikonban is (14í. 
1.) az ö munkájaként szerepel az ifj. B. Györgytől Ditsö Árnyékok címen 
1795-ben megjelent versezet, pedig Széli is megállapította, hogy «a mi Györ
gyünk magát ifjúnak sohasem írta, de nem is írhatta, mert nálánál idősebb 
György nevű tagja a családnak az ö idejében nem volt, tehát más Besse-
nyey csaíádbeli ifjú ember szárnypróbálgatásáról lehet csak szó.» Az îs meg
állapítható, ki volt ez az ifjú B. Gy. Bessenyei Bessenyey György törvénytanuló 
volt az első, aki a Pesti Magyar Társaságban verseit bemutatta. 1792 febr« 
21-én felolvasóit versei «méltónak találtattak, hogy a' Társaságnak nyomta
tásban ki-jövő írásai közzé beiktattassanak» ; e három versa csakugyan 
meg is jelent A' Pesti Magyar Társaság kiadásainak Első darabjában; 
igaz, hogy Ballagi Géza ezek szerzőjét is azonosította a nagy Bessenyeivel.4 

A Lipót halálára a Magyar Kurírban (1792. 475. 1.) Bessenyei György név
vel megjelent gyászoló vers is a Pesti Magyar Társaságnak április 12-i 
gyászünnepélyére készült, s ez szintén megjelent a társaság kiadványában is. 
Mind e versek ifjú jogász-szerzője valószínűleg B. István 1776-ban szüle
tett fiával azonos. 

A Ferenc-korabeli reakcionárius cenzúra már 1792-ben fennakadt 
Bessenyei két egyidöben benyújtott kéziratán. Ezekről már Széli Farkas is 
szólt,5 de csak az ügy kezdetét ismertette. Miller váradi cenzor aug. 26-án 
terjesztette föl végleges* döntés végett A' kedvetlen okos c. vígjátékot és a 
Podrokotz krónikája avagy a Gorgonai Szarándok c. iratot. A helytartó
tanács okt. 9-én átküldte véleményezés végett a kebelbéli revizori hivatalhoz. 
Rietaller revizor nov. 8-án kelt véleményében a vígjátékra vonatkozóan 
elfogadta Miller nézetét, ő is kiadhatónak tartja a Millertől megjelölt kiha
gyásokbal, csak egyet ad még ezekhez: a 11. lapon is ki kell hagyni 
néhány sort, «quia indefferentismum sapiunt.» A Podrokotz krónikáját 
ellenben föltétlenül megtiltandónak tartja, mivel 1. minden külső rítust 
kigúnyol s a jó és rossz cselekedeteket természeti kényszerűséggel magya-

* Széli, i. m. 99. I. 
* U. ott 102. 1. 
8 Formájuk — négyrímü tizenkettös és régi dalforma — kálvinista 

iskolából újonnan kikerült versszerzöre mutat. 
4 A pesti magyar társaság és Bessenyei. IK. 1891. 116—9. 11. 
5 I. m. 102. 1. 
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rázza, 2. kétségbevonja a túlvilági életet s a lélek halhatatlanságát; 3. 
mindent a természetnek tulajdonít, a vallásnak pedig csak oly jelentő
séget az emberi természet szempontjából, mint a ruha színének a test 
szempontjából; tagadja 4. a kinyilatkozást; 5. az isteni gondviselést; 6. a 
szabad szerelmet jobbnak mondja a házasság intézményénél. Igaz ugyan, 
hogy mindezt a pogányság leple alatt mondja az iró (sub pallio ethnicismi), 
vagyis pogányok ajkára adja, de véleménye szerint mégis el akarja fogad
tatni e nézeteket olvasóival. 

Rietaller javaslata ellenére a helytartótanács másnap azzal küldte 
vissza Varadra a kéziratokat, hogy mindkettő kiadható. Nem találta meg-
okoltnak a budai cenzor aggodalmait, mivel a veszedelmes elveket egy 
pusztán elképzelt népből való, semmiféle nevelésben nem részesült vad 
barbár hangoztatja, kinek nem is lehet tudomása kinyilatkoztatásról, a vele 
szembeállított pogány filozófus meg is cáfolja a tőle hangoztatott nézeteket. 
A többség határozatával szemben az ülésen jelenlevő primás Rietaller javas
latával egyetértően veszedelmesnek nyilvánította Bessenyei munkáját. Jegyző
könyvbe vett véleménye1 figyelmessé tette a kancelláriát a vitás iratra. Ez 
december 3-án utasította a helytartótanácsot, hogy állíttassa meg a 
munka nyomását, kérje vissza a kéziratot s küldje fvl sürgősen.2 A váradi 
főigazgató csak 1793 június 7-én tudta újra megküldeni a kéziratot, mert 
Bessenyeit sokáig hasztalan sürgették; a helytartótanács június 25-én 
továbbította. A kancellária augusztus 16-án terjesztette javaslatát a király 
elé.3 Minthogy A kedvetlen okos kéziratát is megküldték, a javaslat ele
jén e?zel is foglalkozik s azt a revizoroktól kívánt javításokkal kiadható-
nak tartja. De a Podrokotz krónikája engedélyezésével mulasztást követett 
el a helytartótanács és helytelenül hivatkozott arra, hogy a kinyilatkoztatást 
és gondviselést egy nevelésben nem részesült vadember tagadja. A munka 
veszedeimességét a tartalom részletes ismertetése fonalán bizonyítja a kan
cellária. Ebből elég határozott fogalmunk lehet a munka természetérői. A 
leginkább kifogásolható részekből német fordításban idéz is a javaslat. Az 
elveszett műből talán e fordított töredék közlése sem érdektelen; ahol a 
budai cenzor jelentése is idéz pár szót, odateszem zárójelben Bessenyei 
eredeti szavait. 

Podrokotz krónikája egy előkelő származású ifjú utazását beszélte 
el. Útjában egy tudós és egy zarándok kíséri. Közben főleg a látott isten
tiszteletektől beszélgetnek. Jupitert emlegetik, de a különböző keresztény 
felekezetek istentiszteletéről van voltaképen szó. A 21. lapon a zarándok 
így beszél: «Was den Glauben betrifft: da sollte man es wissen, dass er 
hie und da gut, hie und da übel sey, wenn man es aber nicht so aus
drücken wird böser Mensch, böser Glaube, guter Mensch, guter Glaube 
(jó ember, jó vallás,; rossz ember, rossz vallás), wie werden wir es 
bestimmen können, wo und bey wem sich die Weiszheit des Jupiters auf
halte ?» A 23. lapon: «Die Verehrung des Jupiters ist nur von einerley 

1 A helytt. nov. 9-i ülésének jegyzökönyve ad num. 25824. 
2 Kanc. 14439/1792. sz. 
s Kanc. 8924/1793. sz. 
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Gattung, die Wolthätigkeit, das massige Leben, und gewissenhaftige Gerech
tigkeit für unseren Nächsten. Übrigens gab er dir zur Nahrung was deinen 
Körper erhält, und verbietet dir jenes zu gemessen, was dir das Verderben 
verursachen würde. Er gab jedem Eizelnen Sterblichen seinen Priester, 
welchen wir das innere Gefühl des Gewissens nennen : Er baute mit der 
Gewalt seiner allerortigen Gegenwart ein Tempel aus dem Himmel, der 
Erde, und den Gewässern.» A 24. lapon: «Aber auf wievillerley widerspre
chende Art wird das Wohlgefallen des Jupiters verkündiget ? und mit wie 
viell tausendfachen Farben ist die Art seiner Kirchen-Verehrung angeklei
det ? Wornach das Volk der einen Provinz die Einwohner eines anderen 
Landes zur Hölle verdammt, und jeder will seine Lehre, und seine aufge
führte Altäre mit dem Wohlgefallen Jupiters bekräftigen. Wie kann nun 
Jupiter so sehr mit sich Selbsten streiten '?» A 33. lapon a böjtöt és a kereszt
vetést, majd egyéb egyházi és istentiszteleti szokásokat gúnyolnak ki. A 
38. lapról a következőket idézi a kancellária: «Nur das aufrichtige Herz 
des Menschen und dessen Gewissen kann einen dem Jupiter behagenden 
Glauben in sich fassen, wenn du gegen deine sterbliche Mitbrüder mit 
wohlthätigem Herzen gewogen bist, wenn du nebst deiner sanften Natur 
gute Handlungen ausübest, womit du die göttliche Heiligkeit in innerem 
Gefühle verehrest, und fürhchtest, dann mögen an dir einige Zeichen seyn, 
oder nicht, du magst mit diesen oder jenen äusserlichen Zerimonien umge
ben seyn, und ob du gleich ein einsichtiges Leben führst, wie ich, und 
blos diese Welt zu deinem Tempel achtest; so wirst du doch immer zu 
dem allgemeinen Ziele gelangen. Eine wunderliehe Beschaffenheit müsste 
Jupiter besitzen, wenn er jemanden, der ihn aus innerem Herzen verehrt, 
ohne Rücksieht auf seine fromme, tugendhafte, und wohltätige Handlungen 
nur darum in die Hölle verbannen wollte, dass er im Willen seines Namens 
nicht emen Haar-Schopf getragen, und zu ihm in der allgemeinen Versamm
lung geschrien habe.» Az istentiszteletről azt is mondják a 39. lapon, hogy 
«diese häufig äussere Formen nichts anderes sind, als die Verderbung des 
menschlichen Geschlechts, und auch übrigens nur eine Comedie.» A lélek 
halhatatlanságáról a 44. lapon azt mondja a zarándok: «Es bat sich bey 
mir ausser der Natur nichts zu erkennen gegeben, und mit der blossen 
Natur was kann ich wissen, oder was kann ich izt für ein Leben bey mir 
fühlen, welches mir nach meinen Tode zukommen soll ? wie sollt ich es 
nicht wünschen ewig, und noch dazu glücklich leben"? man muss es glau
ben ! dies ist für den ungelehrten kurz gefasst aber vom vernünftigen wer
den hiezu Beweise gefordert.» (A jutalomnak Reménysége szinte úgy kétséges 
. . . mért ne kívánnék örökké élni, még pedig boldogul? De hol vannak 
erre elégséges bizonságok? Hinni kell! röviden van mondva tudatlannak, 
de próba kell okosnak) A tudós szerint a hívőknek nem is volna szabad 
büntetniük pl. a templomtolvajt sem, hiszen a pokolban úgyis megbűnhődik. 
A 84. laptói kezdve Isten létének kérdéséről beszélgetnek. Egy istentagadó 
vadember szavait idézi a javaslat a 86. lapról: «Es haben sich schon auch 
bey uns Männer gefunden, welche es anzukündigen begannen, dass derje
nige die lebende Gewalt über die Welt sey, der uns Regen, Pflanzen, die 
Gesundheit, das Leben, und den Tod zuschicket, diese Gewalt habe sich 
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ihnen geoffenbaret, und dem Volk durch selbe aukündigen lassen, dass es 
zu ihnen mit Verehrung, Zutrauen und Geschänken erscheinen möchte, 
und sie wollen diese Gewalt dem Volke geneiget machen. Wir erschienen 
dahin und haben den vertrauten Mann der angekündigten Gewalt angefasst, 
und zum selben gesprochen, wenn du der Liebling der allermögenden 
Gewalt bist, so soll sie dich aus unseren Händen losmachen, damit wir 
überzeugt werden, dass sie dich liebe. Dann haben wir uns des Mannes 
bemächtiget, und ihn todtaeschlagen, keinen hat von ihnen Jupiter befreyet. 
Wir haben aber sorgsam darauf gewacht damit wir nicht etwa durch eine 
verfrührerische Bosheit in eine Gefangenschaft gerathen, und damit bey 
uns keine Priestern entstehen mögen, welche nur zu Hause sitzen, und 
sieh ihre Nahrung durch uns zuführen lassen sollen. Entweder will Jupi
ter Priester unter uns haben, oder nicht ? wenn er es haben will, und 
allermögend 'ist, warum verschafft er sich keine derselben ? wir könnten 
ja seiner Macht nicht wieder stehen, wenn er sie aber nicht haben will, 
warum sollen wir selbst über uns Herren aufstellen, welche nur von Jupi
ter sprechen und uns die Nahrung vom Munde entreissen sollen.» A tudós 
ugyan azt feleli erre, hogy kell valami legfőbb hatalomnak lenni s iránta 
hálásnak kell lennünk és segélyét kérnünk, de a vadember gúnyosan feleli: 
«Also bist du der allmögenden Gewalt dafür dankbar"? dass sie mit dir 
befiehlt, dass er dich ohne deinen Wissen und Willen erschuf, und dich 
wider dein Wohlgefallen in deinen Jahren tödtet, und die während deines 
Lebens ausser der natürlichen Ereignissen nichts sonderliches thut Ich 
mag die Gewalt der Welt wider behaupten, noch verläugnen. Mir ist gleich-
giltig ob sie vorhanden sey, oder nicht, weil sie mich weder um etwas 
fragt, noch mich von der Natur befreyet. Sie mag daher gar nicht, oder in 
solcher Gestalt vorhanden seyn, dass sie meynen Zustand auf keine Weise 
in eine andere Lage setze, dies ist gleich. Diesen nach könntest du deinen 
Jupiter anruffen, wenn ich dich aber mit freyen Händen einschichtig in 
unserem Gebiete finden würde, so würde doch nur ich über dein Leben 
entscheiden, nicht aber Er. Gehe du von hier und begebe dich unter unsere 
Männer, und nihm mit dir alle Heiligkeiten des Jupiters, es mögen hier 
die Priester für dich opfern, und sehe hernach, ob dich die Heiligkeit Jupiters 
befreyen wird.» A mű végén a vadember hazájába érnek, s ez itt megmu
tatja a tudósnak és zarándoknak az ő népének életét, «Statu naturalis 
élnek itt, férfit és nőt nem köti a házasság intézménye. Féltékenység, gyű
lölködés, szenvedélyes kitörések ismeretlenek. A vademberrel szemben 
a tudós szükséges rossznak mondja a házasságot; szerinte csak ott lehet 
helye a szabad együttélésnek, «wo alle Benefizien der Erde gemeinschaftlich 
sind, wo aber die Erde zwischen den Menschen unterheilt ist, und jeder 
sich mit eigenem Fleisse den Lebensunterhalt suchen muss, auch jedweder 
ein Weib sowie andere nöthige Thiere für sich selbst unterhalten muss.» 

A dialógusok ellentétes nyilatkozatai Bessenyei hit és kétség közt 
való ingadozásának, máshonnan jól ismert kínos tépelődésének kifejezéséré 
különösen alkalmasak lehettek, A filozofáló elbeszélésnek olyasféle formá
ját képviselte a Fodrokotz krónikája is, mint a Podotz és Kazimir s a 
Tarimenes, átmenet volt az előbbitől az utóbbi felé, formában, cselekvény-



ben — ha ilyenről egyáltalán szó lehet — és gondolatokban egyaránt az utóbbi
hoz egészen közel. Itt is egy magányban nevelt eJőkelö ifjú járta be a vilá
got tapasztalt kísérőkkel. De —• amennyire a jelentésből kidertil — itt job
bára csak a valíási viszonyoknak lelkükben való tükröződését mutatja be 
az író s beszélgetésükben csak a vallás és vallásos szokások kritikáját 
adja. A Tarimenesben főleg a vad Kirakades kérdezösködései felelnek meg 
ennek,1 különösen az itt is megjelenő vadember megjegyzéseinek. Az elő
kelő ház ifja az ifjú Tarimenes megfelelője, kísérője Kukumedoniásé, a 
tudós Kantakutzié és Trezénié. Az is jellemző, hogy az istenséget mindkét 
műben Jupiter néven emlegetik. 

A kancellária véleménye is az volt, szemben a helytartótanáccsal, 
hogy nem mentheti a munkát az, hogy a legveszedelmesebb nézeteket a 
vallásban nem nevelkedett vadember mondja, s vele szemben a pogány 
bölcsek bizonyítják a kinyilatkoztatást és gondviselést stb. Hiszen káros 
nézeteket szokás épen álarc alatt terjeszteni; másrészt a tudós is csak 
ímmel-ámmal bizonyítja Isten létét s nem hoz fel minden nyomós érvet, 
a vadember érveit nem is cáfolja, sőt mindjárt ezután olyan helyre viszi, 
hol alkalma van a szent szokások kigúnyolására. A király mindkét kézirat 
ügyében elfogadta a javaslatot. E döntést a kancellária szeptember 9-én 
közölte a helytartótanáccsal;2 ez szept. 27-én küldte vissza A kedvetlen 
okost, amelynek nyomását minden forum megengedte,3 Váradra, s közölte 
a végleges tilalmat a Podrokotz krónikájára vonatkozóan. 

Mint a teljesen ismeretlen tartalmú Kedvetlen okost, a Természet 
világát vagy annak egy részét is elsőízbén kevés kihagyással engedélyezte 
a cenzúra. Már négy évvel a Széli Farkastól ismertetett végzetes eredmé
nyű eljárás előtt is foglalkozott ugyanis a helytartótanács e munkával. 
1800 február 28-án a kassai főigazgató küldte íel azzal, hogy Ootzig hely
beli revizor a kézirat 81. és 82. lapján egyes kifejezéseket bántónak talált. 
A helytartótanács március 11-én a kifogásolt sorok kihagyásával engedé
lyezte a mű kiadását.4 A kassai cenzortól 1800 legelején olvasott kézirat
nak 1799-ben készen kellett lennie. Az ekkor engedélyezett munka aligha 
tartalmazhatta mind a nyolc könyvet. Különben sem képzelhető, hogy a 
cenzor egy rövid hely kivételével nem akadt volna meg semmin. Ha csak 
az első kötést bocsátotta Bessenyei a cenzor elé abban a formában, amint már 
1794-ben készen volt,8 akkor is feltűnően elnéző volt a cenzor és a helytartó
tanács. Négy évvel utóbb Madarassy budai revizor ebből a részből is hatal
mas bűnlajstromot állított össze. A teljes munka is már 1802 június 12-én 
megérkezett a helytartótanácshoz, de úgy látszik nem szabályos úton, mert 

1 II—III. könyv. V. ö. Beöthy : A szépprózai elbeszélés. H. 308—7. J. 
* 9924/1793. sz. 
s" Széli Farkas egészen egyformának tekinti a két munka első elbírá

lását s ennek alapján Széchy a vígjátékot is tiltott munkának mondja. 
(Beöthy-Badics II. k. 1896.-24. 1.) 

* Helytartótanács 5897. sz. 14 — 15 Rev. libr. N° 5. 
5 Bokor János kiadásának (Régi Magyar Könyvtár 7. sz). bevezetésé

ben (13. 1.) tollhiba folytán fölcseréli a két múzeumi kéziratot s a 151. 
számút mondja későbbinek. 
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a következő végzéssel adták vissza: «manuscriptum hoc eum in finem restitui, 
quo illud concernenti Revisori exhibeat.»1 Erre az aktára már rá van 
vezetve az 180í. évi első ügyirat száma (221/180i.), meiJyel január 3-án 
a kebelbéli revizori hivatalba küldték át a két darabból álió kéziratot. A 
továbbiakat Széli a 102—113. lapokon részletesen ismerteti. 

WALDAPFEL JÓZSEF. 

ADALÉK BALASSI BÁLINT ÉLETTÖRTÉNETÉHEZ. 
A gróf Zichy család zsélyi levéltárából már eddig is több olyan okmány 

került elő, amelyek Balassi Bálint életéhez szolgáltattak új adatokat. Leg
újabban kezembe került Melyth István egyik levelének fogalmazványa, amely 
a költőnek Várday Mihály özvegyével, Dobó Krisztinával kö.ött házasságával 
kánonjogi szempontból foglalkozik. Tekintve, hogy a levéltár Kisvárda és 
vidékét tárgyaló okleveleket tartalmaz, remélem, hogy a XVI. századi anyag
nak átvizsgálásával több újabb adattal szolgálhatok B. Bálint életét illetőleg. 

Költőnk szerencsétlen házassága révén ellenkezésbe kerül a Várday-
familiával is. Zakolyi Miklóst, kihez Mágochy Gáspár az alább közölt leve
lét írja, közeli rokoni kötelékek fűzték a Várday famíliához, hiszen Várday 
leány volt az anyja. Ezt a körülményt az alábbi levél megértése végett 
említettem fel. 

Regécz, 1586. dec. 4. 
Mágochy Gáspár tiltakozik az ellen, hogy Balassi Bálintnak segítséget 

igért Zakolyi Miklós megtámadása esetére, sőt a Kisvárda elleni erőszakos
kodása miatt megfeddette őt. 

Egregie Domine et fráter nobis observande. Salutem et servicii com-
mendacionem: Aj wr Iftentül kewanok kegdnek minden iokatt es egheffeget 
ho&$w eletett meghadatnj, mind a§ kégdheg tartokokkal egietemben. Megh 
erteottem minden rendibül a-j kégd lewelééth: Byjony felette igen bánom 
hogy Balaíía Balinth ejt chielekeotte kégden, es hogy Borayhoj is hogja 
akar nyulny; Agtt sem weßem io neweon tüle, hogy ajjal kérkeodeoit kegd 
eleott, hogy en w Neky seghítíéghett ígértem wolna kégd ellen, mertt lattá 
kegd hogy betegh ember wagiok, de agertt mind ejeon betegíegemben sem 
feleyteottem jinten annira el ejemeth, hogy en walaky mellett kegd ellen 
támadnék, mertt en mindenben kegd attiafia wagioL Ahol kégd en tülem 
walamj seghítíéghett kewanna, a§t en keonnyen megh chielekeodhetném, 
tartognamys minden lehettíeges dologban kégdett seghítenem, De iol tuggia 
kégd orjaghwnknak ereos teorwenyeth, Nem akarnám hogy ember halai 
keowetkeojnek keojteteok (ky igen keonnyen meghis lenne) es énnekem 
illen weníegemben es betegíegemben minden teorwengekkor otth kellene 
aj waarmegyen comparealnom: Uanem im irtam neky igen keményen, 
tudom penigh hogy hajnays lejen irafomnak, es ej wtan Illen magha gon-

i Rev. libr. No 25. 


